
สรุปสาระสำคัญ 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 

.................................. 
 
1. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 
  คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) เมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม 2517 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้าน ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย 
เศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติหมู่บ้านอาสาพัฒนา พ.ศ. 2518 ขึ้น  
แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติหมู่บ้านอาสาพัฒนาที่ใช้บังคับในขณะนั้น มีบทบัญญัติที่ไม่รัดกุมและเหมาะสมกับ
สภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จึงได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีการตรา
กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 ขึ้น 

1. เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของหมู่บ้าน ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัย เศรษฐกิจ สังคม 
และการปกครอง เพ่ือให้การพัฒนาต่าง ๆ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ปรับปรุงกองกำลังของ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ เร่งเร้าจิตสำนึกของราษฎรในพ้ืนที่ที่ถูกแทรกแซง เพ่ือให้เกิดความเคลื่อนไหว  
ในการพัฒนาหมู่บ้าน และการป้องกันตนเองตามสภาพของการรวมตัวของราษฎรในหมู่บ้าน 
      2. ประสานงานให้พลังมวลชนได้ผนึกกำลังที่จะต่อต้านภัยก่อการร้ายในทุกวิถีทาง 
      3. จัดระเบียบการบริหาร เพ่ือให้การปฏิบัติและดำเนินการเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิด ระหว่างหน่วยราชการและเจ้าหน้าที่ ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ในทุกระดับ เพ่ือให้ระบบและโครงการ
ต่าง ๆ ของหน่วยราชการนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการรักษาความสงบเรียบร้อยในระดับหมู่บ้าน
สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

4. สร้างการมีส่วนร่วมของกำลังประชาชนให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะรับผิดชอบ
ในการต่อต้านการแทรกซึม บ่อนทำลาย ด้วยตัวของตัวเองเป็นหลัก โดยอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐให้น้อยที่สุด 

2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 
  เพ่ือให้การบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (หมู่บ้าน อพป.) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงได้มีพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 ขึ้นใช้
บังคับ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
  1. การกำหนดให้เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง  
      เพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ  

กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจกำหนดให้หมู่บ้านใดเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองได้ โดยให้ถือเอา
หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่เป็นหลัก และในกรณีจำเป็นและสมควรจะกำหนดให้
หมู่บ้ านตั้ งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปรวมกันเป็นหมู่บ้ านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองก็ ได้  รวมทั้ งให้
กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิกหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ 
ห้ามกำหนดให้หมู่บ้านที่อยู่ในท้องที่ต่างอำเภอมารวมเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 

  2. คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
      เมื่อกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้หมู่บ้านใดเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
แล้ว ให้มีคณะกรรมการกลางคณะหนึ่ ง ประกอบด้วย ผู้ ใหญ่บ้าน เป็นประธานคณะกรรมการกลาง  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสภาตำบลผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน เป็นกรรมการกลางโดยตำแหน่ง และให้มีการ
เลือกตั้งกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิจากราษฎรในหมู่บ้านนั้น มีจำนวนอย่างน้อยห้าคน อย่างมากไม่เกินเจ็ดคน 
เป็นกรรมการกลาง สำหรับกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกตั้งจากราษฎรในหมู่บ้านจะมีจำนวนเท่าใด 
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ให้เป็นไปตามที่นายอำเภอกำหนด และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้าน ในกรณีที่มีการกำหนดให้
หมู่บ้านมากกว่าหนึ่งหมู่บ้านรวมเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ถ้าในหมู่บ้านนั้นมีกำนันอยู่ด้วย  
ให้กำนันเป็นประธานคณะกรรมการกลาง สำหรับกรรมการอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรา 7 แต่ถ้าไม่มีกำนัน 
ให้คณะกรรมการกลางเลือกผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกลาง และให้ประธานคณะกรรมการ
กลางอยู่ในวาระเท่ากับวาระของกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิ 
      หน้าที่ของคณะกรรมการกลางในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
      กำหนดให้คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
      (1 ) บริหารหมู่บ้ านหรือดำเนินการตามที่ ได้รับอนุมัติหรือได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการสภาตำบล นายอำเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
      (2) พิจารณาวางนโยบายในการปกครองหมู่บ้าน วางแผนและโครงการพัฒนาหมู่บ้านตาม
ความต้องการของราษฎรในหมู่บ้านนั้น 
      (3) ปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้สำหรับคณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที ่
      (4) ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ 
      (5) ให้ความร่วมมือและประสานงานในแผนการและโครงการพัฒนาตำบลและหมู่บ้าน 
สนับสนุนให้มีการร่วมมือจากองค์การอาสาสมัครหรือองค์กรสาธารณกุศล ตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและ
อุปสรรคท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน 
      (6) ร่วมมือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งทางราชการจัดตั้ง
หรือสนับสนุน และดำเนินงานในเขตหมู่บ้านนั้น 
      (7) เผยแพร่การดำเนินงานพัฒนาของทางราชการให้ราษฎรในหมู่บ้านทราบ 
      (8) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างราษฎรในหมู่บ้านเกี่ยวกับความแพ่ง เพ่ือให้เกิดความ
สงบเรียบรอ้ยและความยุติธรรม เมื่อได้ดำเนินการอย่างใดแล้ว ให้รายงานให้นายอำเภอทราบ 
      (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการจะได้มอบหมาย 

3. คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประจำหมู่บ้าน 
      ให้มีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการกลางในแต่ละ
สาขางานตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จะมีกี่คณะแล้วแต่คณะกรรมการกลางจะพิจารณา
เห็นสมควร โดยปกติควรมีคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการปกครอง คณะกรรมการป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อย คณะกรรมการการคลัง คณะกรรมการสาธารณสุข คณะกรรมการศึกษาและวัฒนธรรม 
คณะกรรมการสวัสดิการและสังคม หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกลางพิจารณาเห็นว่าจำเป็น 

  4. การประชุม 
    ให้คณะกรรมการกลางประชุมกันไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง การกำหนดวันประชุม 

ให้ประธานคณะกรรมการกลางเป็นผู้กำหนดและเรียกประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกและการประกอบอาชีพ
ของกรรมการกลางเป็นหลัก  ในกรณีที่มีการรวมหมู่บ้าน ในการประชุมคณะกรรมการกลางครั้งแรก  
ให้นายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หรือปลัดอำเภอซึ่งนายอำเภอมอบหมายเป็นผู้นัดประชุม 
และทำหน้าทีป่ระธานชั่วคราวเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการกลาง สถานที่สำหรับประชุมคณะกรรมการกลาง  
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ให้ใช้สถานที่ที่คณะกรรมการกลางเห็นสมควร และต้องมีกรรมการกลางมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนของ
กรรมการกลางที่อยู่ในตำแหน่งจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการกลางไม่มาประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานคณะกรรมการกลางเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการ
กลางและรองประธานคณะกรรมการกลางไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกลางที่มา
ประชุมเลือกกรรมการกลางคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมครั้งนั้น การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียง
ข้างมาก กรรมการกลางคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน                      

  5. รายไดข้องหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
ให้กระทรวงมหาดไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรรายได้สำหรับการบริหารหมู่บ้าน

อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง จากเงินอุดหนุนหรือเงินส่งเสริมจากรัฐบาล ภาษีบำรุงท้องที่ที่เก็บได้จากที่ดิน 
ในเขตหมู่บ้าน เงินภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ตามที่จะมีกฎหมายระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และ
คำสั่ง จัดสรรให้ เงินอุดหนุนจากราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ เงินรายได้ตามที่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรให้ รายได้อ่ืน ๆ 

  6. การควบคุม  
    ให้นายอำเภอเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางให้เป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและมีอำนาจสั่งให้ระงับการดำเนินการใด ๆ ซึ่งเห็นว่าเป็น
ผลเสียหายแก่ท้องที่หรือราชการ แต่ถ้าคณะกรรมการกลางไม่เห็นด้วยอาจอุทธรณ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
ให้วินิจฉัยชี้ขาดได้ คณะกรรมการกลางหรือคณะกรรมการฝ่ายใดดำเนินการหรือมีพฤติการณ์ที่จะเป็นการ
เสียหายแก่ท้องที่หรือราชการ เมื่อได้ทำการสอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นความจริง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
มีอำนาจสั่งยุบคณะกรรมการกลางหรือคณะกรรมการฝ่ายนั้นได้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบคณะกรรมการกลาง
แล้ว ให้นายอำเภอดำเนินการเลือกตั้งกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สั่งยุบ 
ระหว่างที่คณะกรรมการกลางถูกยุบ ให้นายอำเภอรับผิดชอบการปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการกลาง 

  3. ความจำเป็นของกฎหมาย 
      โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) เป็นโครงการสำคัญระดับชาติ  ที่
ผสมผสานการพัฒนาชนบทอย่างมีเป้าหมาย และใช้วิธีการในการบริหารงานแผนใหม่อย่างแท้จริง ระหว่าง
ประชาชนกับหน่วยงานราชการ ในการมีส่วนร่วมในการปกครองและการบริหารงานของหมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง เพ่ือมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง
และการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รวมทั้ง การปลูกฝังวิถีชีวิตให้กับประชาชน โดยดำเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522   
 
หมายเหตุ : คำอธิบายนี้มีข้ึนเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตาม
กฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบและยึดถือตัวบทกฎหมาย
เป็นสำคญั 
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