
(ราง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......

(ราง) พระราชบัญญัติ(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......ดาวน�โหลด-ส�งแบบฟอร�มลงรายชื่อสนับสนุนดาวน�โหลด-ส�งแบบฟอร�มลงรายช่ือสนับสนุน

และแสดงความคิดเห็นต�อ (ร�าง) พระราชบัญญัติและแสดงความคิดเห็นต�อ (ร�าง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม�มหานคร พ.ศ. …  …  …  ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม�มหานคร พ.ศ. …  …  …  

ได�ท่ีได�ท่ี

ทุกความคิดเห็นจะถูกประมวลเพ่ือนําไปปรับปรุงเป�นฉบับท่ีสมบูรณ�ต�อไป

k เครือขายเชียงใหมจัดการตนเอง ๒๒๕/๑๑๒ ม.๒ ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม ๕๐๒๑๐
k ตู ปณ. ๒๙๕ ปจ. เชียงใหม ๕๐๐๐๐
k www.chiangmailink.org , www.จังหวัดจัดการตนเอง.net และ www.p-power.org
k Facebook.Chiangmai Link และ Facebook.เชียงใหมจัดการตนเอง



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......

ทุกความคิดเห็นจะถูกประมวลเพ่ือนําไปปรับปรุงเป�นฉบับท่ีสมบูรณ�ต�อไป



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......

พิมพครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๕

จํานวน ๒๐,๐๐๐ เลม

จัดพิมพโดย เครือขายเชียงใหมจัดการตนเอง
 ๒๒๕/๑๑๒ ม.๒ ต.สันพระเนตร 
 อ.สันทราย จ.เชียงใหม ๕๐๒๑๐
 ตู ปณ. ๒๙๕ ปจ. เชียงใหม ๕๐๐๐๐
 www.chiangmailink.org , www.จังหวัดจัดการตนเอง.net และ www.p-power.org  
 Facebook.Chiangmai Link และ Facebook.เชียงใหมจัดการตนเอง

ออกแบบ/พิมพที่ วนิดาการพิมพ ๐๘ ๑๗๘๓ ๘๕๖๙



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๓

ประเทศไทย มรีะบบการบริหารราชการสวนกลาง
และราชการสวนภูมิภาคเปนกลไกสําคัญในการบริหาร
ประเทศ ทําหนาที่ตัดสินใจ กําหนดนโยบาย บริหารจัดการ 
บรหิารบคุลากร และจดัสรรงบประมาณ มรีฐับาลเปนผูบงัคบั
บัญชาสูงสุด โดยมีกระทรวง ทบวง กรม เปนผูปฏิบัติหนาที่
ครอบคลุมทั้งประเทศ

กวา ๑๒๐ ปที่ผานมา ระบบการบริหารงานดังกลาว
ไดสรางคณุปูการแกประเทศไทยอยางใหญหลวงจนสามารถ
ทาํใหประเทศไทยรอดพนจากการลาอาณานคิมของประเทศ
มหาอํานาจมาได แตในสถานการณปจจุบันซึ่งสังคมมีความ
ซับซอน และการรวมศูนยการตัดสินใจ และการดําเนินการ
ปฏิบัติการ กลายเปนความซับซอน ระบบใหญโต ไรประสิทธิภาพ 

สาระสําคัญของ
(ราง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .... 

ไมสอดคลองกับความตองการของคนในชุมชน ประชาชน
ขาดพื้นที่การมีสวนรวมทางการเมือง

จากปญหาเชงิโครงสรางนีจ้งึจําเปนตองคนือาํนาจให
ชุมชนทองถ่ินตัดสินใจ และมีอิสระในการกําหนดทิศทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ การศึกษา สาธารณสุข 
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิีส่อดคลองกับชมุชนทองถิน่ 
ใหมีอํานาจบริหารจัดการบุคลากร มีงบประมาณที่เพียงพอ 

หัวใจสําคัญ คือ ในการปฏิรูปประเทศไทยครั้งนี้
มีกระบวนการและกลไกใหประชาชนในชุมชนทองถ่ินใชอํานาจ
ทางตรง ในการกาํหนดทศิทางการพฒันาชมุชนทองถ่ินและ
เขาถงึการตรวจสอบการทํางานของผูบรหิารและผูปฏบิตังิาน
ได



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๔

(ราง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เชียงใหมมหานคร พ.ศ. .... จึงมีสาระสําคัญที่จะมุงแกไข
ปญหาดังกลาว โดยดําเนินการใน ๓ แนวทางดวยกัน คือ

๑.) ยกเลิกการบริหารราชการสวนภูมิภาค เหลือ
เพียงราชการสวนกลางและราชการสวนทองถิ่นเต็มพื้นท่ี 
และมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจในการกําหนดแนว
นโยบาย ระเบียบ ขอบัญญัติ การจัดงบประมาณ การคลัง 
การจัดการบริหารบุคลากร กลไกโครงสรางการบริหารงาน
ภายในทองถิน่เพ่ือการบริหารราชการทองถิน่ไดโดยไมขดัตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในทองถิ่นไดครอบคลุมทุกเรื่อง ยกเวน ๔ เรื่องหลัก 
คือ การทหาร ระบบเงินตรา การตางประเทศ และการศาล

 โดยแบงการปกครองเปน ๒ ระดับ คือ ระดับบน 
(เชียงใหมมหานคร) และระดับลาง (เทศบาล) ทําใหสามารถ
ดแูลครอบคลมุเต็มพืน้ที ่โดยทัง้ ๒ ระดบัมีการบรหิารทีอ่สิระ
ตอกันเปนลักษณะการแบงหนาที่การทํางานใหชัดเจน

๒.) ทําใหการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรม
จริยธรรม ทําใหระบบการตรวจสอบมีความเขมแข็ง และ
ทาํงานไดอยางมีประสิทธภิาพ โดยการสรางดุลยภาพ ๓ สวน 
คือ ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร สภาเชียงใหมมหานคร 
และสภาพลเมือง

 รวมถึงการสนับสนุนใหประชาชนสามารถใช
อํานาจประชาชนโดยตรงในการกําหนดทิศทางการพัฒนา 
ตรวจสอบการทํางานหนวยงาน ผูบริหารและเจาหนาท่ี
ทุกระดับ และเขาถึงการใชงบประมาณ ผานกระบวนการ
กลไกตางๆ เชน สภาพลเมือง การไตสวนสาธารณะ 
กรรมาธกิารดานตางๆ เชน การศกึษา เกษตร ซึง่มกีารรบัรอง
การใชอํานาจ และมีงบประมาณสนับสนุนกระบวนการ
ดังกลาว

๓.) การปรับโครงสรางดานภาษี โดยภาษีทุกชนิด
ที่เก็บไดในพื้นที่จะสงคืนรัฐบาลสวนกลางรอยละ ๓๐ และ
คงไวที่จังหวัดรอยละ ๗๐



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๕

(ราง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา โดยท่ีเปนการสมควรใหตรากฎหมายระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปน้ี

มาตรา ๑ พระราชบญัญตันิีเ้รยีกวา “พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเชยีงใหม
มหานคร พ.ศ. ............”

มาตรา ๒ พระราชบัญญตันิีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิก……………….. พ.ศ. ................
มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําส่ังอื่นใดอางถึง 

จงัหวดัเชยีงใหม อาํเภอ ตาํบล องคการบรหิารสวนจงัหวดั เทศบาล ใหถอืวาบทบัญญตัแิหง
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งนั้น อางถึงเชียงใหมมหานครและเทศบาลตาม
พระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัตแิหงพระราชบัญญัตินี้

บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืน ในสวนท่ีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติน้ี 
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๖

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ

หมวดที่ ๑
ความสัมพันธภายในเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๖ เชียงใหมมหานครภายใตหลักความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนชาวเชียงใหม

มาตรา ๗ องคกรปกครองสวนทองถิน่ในเชยีงใหมมหานคร มสีองระดบั ไดแก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับบน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลาง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับบนคือ เชียงใหมมหานคร มอํีานาจและหนาทีใ่นการ
จัดทําบริการสาธารณะเฉพาะภารกิจที่กอใหเกิดประโยชนหรือผลกระทบตอประชาชน
ทั้งพื้นที่เชียงใหมมหานคร หรือภารกิจที่หากใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับบนเปน
ผูจดัทาํจะกอใหเกดิการประหยัดตอขนาดและการลงทุนซึง่องคกรปกครองสวนทองถิน่ระดบั
ลางไมสามารถดําเนินการไดเองหรือหากดําเนินการจะไมกอใหเกิดผลประโยชนเทากับ
การจัดทําโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับบน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับลางคือ เทศบาล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทํา
บรกิารสาธารณะสาํหรบัภารกจิทีไ่มยุงยากหรือสลบัซับซอนและไมตองใชงบประมาณในการ
ดําเนินการมากนัก หรือเปนภารกิจที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของประชาชนซึ่งอาจ
แตกตางกันไดตามพื้นที่

หมวด ๑
ความสัมพันธภายใน
เชียงใหมมหานคร

• ใหมี ๒ ระดับ คือระดับบน (เชียงใหม
มหานคร) กบัระดับลาง (เทศบาล)

• องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับบนจัดการเร่ืองท่ีครอบคลุม
ทั้งพื้นที่เชียงใหมมหานคร และ
โครงการขนาดใหญ รวมทั้ง
อํานาจ หนาท่ีที่มีตอเทศบาล 
แบบสนับสนุนงาน งบ บุคลากร
ที่มีความเช่ียวชาญ



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๗

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
การแบงเขต และการกําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาลใหคํานึงถึงสภาพความเปนอยู

ของประชาชน ความเปนเมือง ความเปนชนบท ศักยภาพ ทั้งนี้ ตามที่ขอบัญญัติเชียงใหม
มหานครกําหนด

มาตรา ๘ เทศบาลต้ังแตสองแหงขึ้นไปสามารถตกลงรวมมือกันโดยสมัครใจเพ่ือ
จัดทําบริการสาธารณะอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพที่มีความหลากหลายและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด ความสัมพันธขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นภายในเชียงใหมมหานครมีลักษณะการแบงงานกันทํา มีอิสระในการ
บริหารงานตอกัน ไมมีลักษณะการขึ้นตอสายบังคับบัญชากัน โดยมีการกําหนดทิศทาง
การพัฒนาบทบาท ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบท่ีเช่ือมโยง มีความสอดคลองกัน ตาม
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๙ อํานาจหนาที่ของเชียงใหมมหานครที่มีตอเทศบาล มีดังนี้ 
(๑) สนับสนุนใหเกิดเครือขายองคการบริหารสวนทองถ่ิน ระดับเทศบาล เพื่อการ

ทํางานรวมกันของทองถ่ิน ทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกรประชาสังคม ประชาชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

(๒) การพัฒนาโครงการลงทุนพื้นฐานระหวางเชียงใหมมหานครและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับเทศบาล และประชาชน โดยความยินยอมและความรวมมือของทองถิ่น 
และคํานึงถึงความคุมคา ในโครงสรางพื้นฐาน

• องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับลาง จัดการพัฒนาในพื้นที่ 
และเรื่องคุณภาพชีวิตประชาชน
ในพื้นที่ของตนเอง 

• ความรวมมือกันระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จะรวมมือกัน
ในการกาํหนดทศิทางการพฒันา 
การลงทุนรวมกัน เปนตน



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๘

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๓) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
(๔) กําหนดนโยบาย และแผนการดําเนินงาน บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใหความ

ชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับเทศบาล เพื่อพัฒนาชํานาญเฉพาะทาง ในการ
ปฏิบัติภารกิจที่มีการถายโอน 

มาตรา ๑๐ ใหมีเทศบาล โดยตองมีสภาเทศบาล ผูบริหารเทศบาล และสภาพลเมือง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารเทศบาล ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชนใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารเทศบาล มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
ผูบริหารเทศบาล จะเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือ

ลกูจางของหนวยงานราชการ หนวยงานรฐัหรอืรฐัวิสาหกจิ หรอืของราชการสวนทองถิน่ และ
จะมีผลประโยชนเกี่ยวเนื่องกับการดํารงตําแหนงมิได

สภาพลเมืองเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการตามมาตรา ๗๑ 
โดยอนุโลม



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๙

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ

หมวดที่ ๒
ความสัมพันธภายนอกเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๑๑ ราชการสวนกลางในพ้ืนที่เชียงใหมมหานครมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา
บรกิารสาธารณะซ่ึงเปนภารกจิทีเ่ก่ียวกับความมัน่คง เศรษฐกจิระดับประเทศ หรอืเปนภารกจิ
ในระดับมหภาคซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนมหาชนระดับประเทศ

มาตรา ๑๒ ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะซ่ึงเปน
ภารกิจท่ีใกลชดิกบัประชาชน หรอืเก่ียวของกับชวีติประจําวนั หรอืเปนภารกิจทีเ่ปนประโยชน
โดยตรงตอประชาชนที่อาศัยอยูในทองถ่ินหนึ่งซ่ึงแตกตางกันไดในแตละพื้นที่

มาตรา ๑๓ ราชการสวนกลางตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ภายในเชียงใหมมหานครตัดสินใจในกิจการของตนไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นภายในเชียงใหมมหานครมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของเชียงใหมมหานครและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในภายในเชียงใหมมหานครใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน

หมวด ๒
ความสัมพันธภายนอก
เชียงใหมมหานคร

• รัฐสวนกลางใหอํานาจทองถิ่น
ในการบริหารทองถิ่น และไมมี
อํานาจแทรกแซง แตเปนการทํา
ขอตกลงรวมกนั โดยทองถิน่ตอง
ดําเนินการแนวนโยบายแหงรัฐ

• รฐัสวนกลางมีหนาทีก่าํหนดและ
กํากับมาตรฐานกลาง ระดับ
ประเทศ โดยใหทองถิ่นปฏิบัติ
มิใหต่ํากวามาตรฐานกลาง และ
สนับสนุนดานวิชาการ และบริการ
สาธารณะขนาดใหญท่ีครอบคลุม
ประเทศ



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๑๐

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๔ เพ่ือใหการถายโอนอํานาจ ภารกิจ หนาท่ีจากราชการสวนกลางและราชการ

สวนภูมิภาคแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเชียงใหมมหานครเกิดความชัดเจน และ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ี จึงใหต้ังคณะกรรมการชุดหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการ
เชียงใหมมหานคร” ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
(๒) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเชียงใหมมหานครจํานวนหาคน ประกอบ

ดวย ผูบริหารเชียงใหมมหานครหนึ่งคน ผูบริหารเทศบาลสองคน ผูบริหารองคกรบริหาร
สวนตาํบลสองคน ทัง้นีโ้ดยใหผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่แตละประเภทเลอืกกนัเอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปดวยนักวิชาการจํานวนหนึ่งคน ผูแทนองคกรพัฒนา
เอกชนจํานวนหน่ึงคน ผูแทนองคกรชุมชนหนึ่งคน ทั้งนี้การสรรหานักวิชาการ ผูแทนองคกร
พัฒนาเอกชน ผูแทนองคกรชุมชนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด 

(๔) ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยกําหนดแผนละขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนเลขานุการคณะกรรมการ และใหประธานคณะกรรมการประสาน
องคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือเปนผูชวยเลขานุการ

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการตามจํานวนที่มีอยู โดยไมตองรอใหครบตามจํานวน



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๑๑

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการเชียงใหมมหานคร ใหมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และแผนการถายโอนภารกิจใหกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นภายในเชียงใหมมหานคร
(๒) จัดตั้งอนุกรรมการแตละดาน เพื่อพิจารณาการแบงอํานาจ บทบาท ภารกิจ 

ที่เหมาะสมใหกับเชียงใหมมหานครและองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล

(๓) กาํหนดวธิกีาร ขัน้ตอน กระบวนการ มาตรการสนบัสนนุเพือ่พฒันาประสทิธภิาพ 
การเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเชียงใหมมหานครใหมีความ
สามารถรองรับภารกิจที่จะมีการถายโอน

(๔) สนับสนุนใหเกิดการถายโอนภารกิจใหแลวเสร็จภายในสองป 
(๕) ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ระหวางสวนราชการ รฐัวสิาหกจิ และองคกรปกครองสวนทองถิน่กบัคณะกรรมการพนกังาน
สวนทองถิ่นหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดอํานาจและหนาที่
การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณท่ีราชการสวนกลางโอนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และการถายโอนภารกิจ



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๑๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๖ ใหมีการถายโอนขาราชการท่ีอยูในเชียงใหมมหานครมาสังกัดราชการ

สวนทองถ่ิน หากขาราชการผูใดไมประสงคโอนมาสังกัดราชการสวนทองถ่ิน ใหกลบัไปสังกัด
กระทรวง ทบวง กรมเดิม โดยการโอนสังกัดน้ัน ขาราชการจะไดรับสิทธิประโยชนไมต่ํากวา
เดิม

ใหโอนทรัพยสนิ อาํนาจ ภาระหนาทีค่วามรับผิดชอบของหนวยงานราชการสวนภูมภิาค
ที่อยูในพ้ืนท่ีเชียงใหมมหานคร ยกเวนหนวยงานวิชาการ หนวยประสานงานระหวางรัฐ
สวนกลาง และเชียงใหมมหานคร และหนวยงานรัฐสวนกลางที่ทําหนาที่แทนรัฐสวนกลาง 
อยูในพ้ืนท่ี ใหโอนมาอยูที่เชียงใหมมหานคร

มาตรา ๑๗ หนวยงานจากรัฐสวนกลางทีจ่ะอยูในพืน้ที ่ใหประสานงานและทาํขอตกลง
ในการประสานงานรวมกัน 

โครงการ หรือแนวนโยบายใดๆ ที่ราชการสวนกลางจะทํากับพื้นที่ ใหเปนลักษณะทํา
ขอตกลงรวมกัน รวมท้ังกิจการใดๆ ที่ตองมีการลงทุน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถ
รวมลงทุนกับรัฐได

มาตรา ๑๘ การกระจายอํานาจใหแกเชียงใหมมหานครตามกฎหมายน้ี มี ๒ รูปแบบ 
ดังนี้

(๑) การกระจายอํานาจภายใตหลกัการโอนอํานาจ ซึง่รฐัถายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ไปยงัเชียงใหมใหมนครเพ่ือทําหนาทีใ่นการบริหารงาน การตัดสนิใจ การกําหนดนโยบายและ



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๑๓

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
การจดัทาํบรกิารสาธารณะประเภทตางๆ ไดอยางอสิระ รวมท้ังมีอาํนาจในการตรากฎหมาย 
ระเบียบ และขอบัญญัติเพื่อใชบังคับภายในพื้นที่เชียงใหมมหานคร โดยรัฐไมสามารถ
แทรกแซงการดาํเนนิงานดงักลาวได เวนแตจะเปนเรือ่งท่ีเกีย่วกบัการทหาร การตางประเทศ 
เงินตรา และศาล เทานั้น 

(๒) การกระจายอํานาจภายใตหลักการมอบอํานาจ ซึ่งรัฐมอบอํานาจใหแกเชียงใหม
มหานครเพือ่จัดทาํภารกจิทีม่กีารกําหนดไวอยางชดัเจน โดยเชยีงใหมมหานครมอีสิระในการ
ตดัสนิใจ แตรฐัยงัคงมีอาํนาจในการกํากบัดแูลใหเชยีงใหมมหานครกระทําการภายในขอบเขต
ที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๑๙ ในการกระจายอาํนาจตามมาตรา ๑๘ ใหสวนราชการหรอืหนวยงานของ
รฐัยตุกิารจัดทาํบรกิารสาธารณะซึง่ไดถายโอนไปยงัเชยีงใหมมหานคร แตยงัคงมีอาํนาจและ
หนาทีใ่หการสนับสนนุทางวชิาการ เทคโนโลย ีงบประมาณ และบคุลากรแกเชยีงใหมมหานคร 
ตลอดจนกํากับดูแลเชียงใหมมหานครใหดําเนินการตามกฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนด



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๑๔

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ

หมวด ๓
การจัดระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๒๐ ใหเชียงใหมมหานครมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหาร
สวนทองถิน่ มรีะเบยีบการบรหิารตามพระราชบญัญตันิีแ้ละมอีาณาเขตทองทีต่ามทีเ่ชียงใหม
มหานครมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การแกไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตทองท่ี
เชียงใหมมหานครใหตราเปนพระราชบัญญัติ

มาตรา ๒๑ ใหแบงพื้นที่การบริหารเชียงใหมมหานครเพื่อการประสานงานเปนเขต 
ตามพื้นท่ีอําเภอ ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เขตใหกระทําโดยประกาศของเชียงใหมมหานคร 
ในเขตหน่ึงถาเห็นสมควรอาจแบงพื้นที่การบริหารออกเปนแขวงก็ได การตั้ง ยุบ หรือ

เปลี่ยนแปลงพื้นท่ีแขวงใหทําเปนประกาศของเชียงใหมมหานคร 
มาตรา ๒๒ บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงเขตทองที่จังหวัดใหหมายถึงเชียงใหม

มหานคร อางถึงเขตทองที่อําเภอใหหมายถึงเขต ตามพระราชบัญญัตินี้



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๑๕

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ

หมวด ๔
การบริหารเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๒๓ การบริหารเชียงใหมมหานคร ประกอบดวย
(๑) สภาเชียงใหมมหานคร
(๒) ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร
(๓) สภาพลเมือง

สวนที่ ๑
สภาเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๒๔ สภาเชียงใหมมหานครประกอบดวย สมาชิกซ่ึงราษฎรเลือกต้ังมีจํานวน 
ตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕

มาตรา ๒๕ การเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครจะกระทําไดเม่ือมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหมีการเลือกต้ังแลว ในพระราชกฤษฎีกาน้ันใหระบุวันเลือกต้ังและระยะเวลารับสมัคร
เลือกตั้ง

หมวด ๔
การบริหารเชียงใหม

มหานคร

• สภาเชียงใหมมหานคร (สภา
นิติบัญญัติ) กําหนดเขตเลือกตั้ง
ในพื้นที่ 



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๑๖

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
การกาํหนดเขตเลอืกตัง้ ใหถอืเกณฑราษฎรหน่ึงแสนคนเปนประมาณโดย พยายามจัด

ใหแตละเขตเลอืกตัง้มจีาํนวนราษฎรใกลเคยีงกนัเทาทีจ่ะเปนไปได แตตองไมเปนการนาํเอา
พื้นที่ของเขตหนึ่งไปรวมกับเขตอื่น

ในเขตเลือกตั้งหนึ่งใหมีสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครไดหนึ่งคน ถาเขตใดมีจํานวน 
ราษฎรไมพอทีจ่ะจดัใหเปนหนึง่เขตเลือกตัง้ กใ็หมกีารเลือกตัง้สมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร 
ในเขตน้ันหน่ึงคนและใหถือเปนเขตเลือกต้ังหนึ่ง

การกาํหนดเขตเลือกตัง้ใหคาํนวณตามเกณฑจาํนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศคร้ังสุดทายกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกา ใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร และใหทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย

หลกัเกณฑและวธิกีารของการกําหนดเขตเลือกตัง้ จาํนวนแตกตางของราษฎรในแตละ
เขตเลือกต้ัง และวิธีการเลือกต้ังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
เชียงใหมมหานคร และผูวาราชการเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๒๖ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทย

มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง และ
(๓) มชีือ่อยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังเปนเวลาตดิตอกนัจนถงึวนัเลือกตัง้ ไมนอย

กวาเกาสิบวัน



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๑๗

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๒๗ บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคล

ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร คือ
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
มาตรา ๒๘ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปน้ี
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) อายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกต้ัง และ
(๓) มชีือ่อยูในทะเบยีนบานในเขตเชียงใหมมหานครเปนเวลาตดิตอกนัจนถงึวนัสมคัร

ไมนอยกวาเกาสิบวัน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเชียงใหมมหานคร และไดเสียภาษี
ตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีใหเชียงใหม
มหานครในปที่สมัครหรือปกอนที่สมัครหนึ่งป

มาตรา ๒๙ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร คือ

(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๑๘

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๒๘ (๑) (๓) หรือ (๔)
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป

ในวันเลือกตั้ง เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖) เปนบุคคลหูหนวกและเปนใบ
(๗) เปนสมาชิกสภาซ่ึงมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหาร

ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถ่ิน
(๘) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาซึ่งมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภา

ทองถิ่น คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน
(๙) เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๑๐) เปนพนักงานหรอืลกูจางของหนวยงานของรัฐ หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืของราชการ

สวนทองถิ่น
(๑๑) เปนบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไลออก ปลดออก ใหออก หรือเลิกจาง

เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๒) เปนผูถกูถอดถอนใหออกจากตําแหนงผูวาราชการเชยีงใหมมหานครถงึวนัสมัคร

รับเลือกตั้งยังไมครบสี่ป
(๑๓) เปนผูถูกใหออกจากตําแหนงสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครตามมาตรา ๓๕ (๘) 

ถึงวันสมัครรับเลือกตั้งยังไมครบสี่ป



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๑๙

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๑๔) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ 

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
มาตรา ๓๐ อายุของสภาเชียงใหมมหานครมีกําหนดคราวละส่ีป นับแตวันเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร
เม่ืออายุของสภาเชียงใหมมหานครส้ินสุดลง ใหจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม

มหานครขึ้นใหมเปนการเลือกต้ังทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวัน นับแต
วันที่อายุของสภาเชียงใหมมหานครส้ินสุดลง และวันเลือกต้ังนั้นตองกําหนดวันเดียวกัน 
ทั่วเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๓๑ ในกรณีท่ีการดําเนินงานของผูวาราชการเชียงใหมมหานคร และสภาเชียงใหม
มหานครขัดแยงกันจนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเชียงใหมมหานคร หรือแกราชการ
โดยสวนรวม ผูวาราชการเชียงใหมมหานครอาจย่ืนขอเสนอพรอมดวยเหตุผลตอนายกรัฐมนตรี
ใหยุบสภาเชียงใหมมหานครเพ่ือใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครใหมได 

ถานายกรัฐมนตรีไมประกาศยุบสภาเชียงใหมมหานครภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีไดรับ
ขอเสนอใหยบุสภาเชียงใหมมหานคร ผูวาราชการเชยีงใหมมหานครอาจยืน่ขอเสนอทบทวน
ใหพจิารณาใหมไดอกีครัง้หนึง่ภายในสามสบิวนั นบัแตวนัทีน่ายกรฐัมนตรไีดรบัขอเสนอตาม
วรรคหน่ึง ในการน้ีนายกรัฐมนตรีจะเห็นควรใหยุบสภาเชียงใหมมหานครตามขอเสนอทบทวน
หรอืไมกไ็ด แตตองพจิารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นบัแตวนัท่ีไดรบัขอเสนอทบทวน
ดังกลาว



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๒๐

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
ในกรณีที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครจะเสนอนายกรัฐมนตรี ใหสั่งยุบสภาเชียงใหม

มหานครในเหตุการณเดียวกันอีก ใหกระทําไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่ครบ
กําหนดสามสิบวันท่ีนายกรัฐมนตรีไดรับขอเสนอทบทวนตามวรรคสอง

มาตรา ๓๒ การยุบสภาเชียงใหมมหานครตามมาตรา ๓๑ และการท่ีนายกรัฐมนตรี
ไมเห็นชอบดวยกับขอเสนอทบทวนของผูวาราชการเชียงใหมมหานครตามมาตรา ๓๑ 
วรรคสาม ใหทําเปนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี พรอมกับแสดงเหตุผล

มาตรา ๓๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครเร่ิมตั้งแตวันเลือกตั้งและ 
อยูในตําแหนงตามอายุของสภาเชียงใหมมหานคร 

เม่ือตาํแหนงสมาชกิสภาเชยีงใหมมหานครวางลงเพราะเหตอุืน่ นอกจากถึงคราวออก
ตามอายุของสภาเชียงใหมมหานครหรือมีการยุบสภาเชียงใหมมหานคร ใหมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเชียงใหมมหานครภายในกําหนดเวลาหกสิบวัน เวนแตอายุของสภาเชียงใหม
มหานครจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

สมาชิกสภาเชียงใหมมหานครผูเขามาแทนน้ันใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของ 
สภาเชียงใหมมหานครที่เหลืออยู

มาตรา ๓๔ สมาชิกสภาเชียงใหมมหานครตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ 
อื่นใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของเชียงใหม
มหานคร หรือบริษัทซ่ึงเชียงใหมมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๒๑

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๓๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครส้ินสุดลงดวยเหตุใด 

เหตุหน่ึงดังตอไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาเชียงใหมมหานครหรือมีการยุบสภาเชียงใหมมหานคร
(๒) ตาย
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาเชียงใหมมหานครและใหมีผล 

นับแตวันถัดจากวันย่ืนหนังสือลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๗ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๘ เวนแต 

กรณีตามมาตรา ๒๙ (๔)
(๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๙
(๖) ถกูจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจาํคกุ เวนแตความผดิอนัไดกระทาํโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ
(๗) ขาดการประชมุสภาเชยีงใหมมหานครเกนิสามครัง้ตดิตอกนั โดยไมไดรบัอนญุาต

จากประธานสภาเชียงใหมมหานคร
(๘) สภาเชียงใหมมหานครวินิจฉัยใหออก เพราะเห็นวาไดกระทําการอันเปนการ

เสือ่มเสยีแกเกยีรตศิกัดิข์องตาํแหนง มติของสภาเชยีงใหมมหานครในขอนีต้องมีคะแนนเสยีง 
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาเชียงใหมมหานคร ทั้งนี้ ใหมีผล
ตั้งแตวันท่ีสภาเชียงใหมมหานครลงมติ



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๒๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเชียงใหมมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจาก 

ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน และถาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครส้ินสุดลงพรอมกัน
ทั้งหมดเพราะเหตุดังกลาว ใหถือวาเปนการยุบสภาเชียงใหมมหานคร

ในกรณีตาม (๘) ใหกระทําเม่ือนายกรัฐมนตรีรองขอ หรือเม่ือสมาชิกสภาเชียงใหม
มหานครไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเขาชื่อเสนอเปนญัตติใหสภา
เชียงใหมมหานครพิจารณา

มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ีมีขอกลาวหาวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครส้ินสุดลง
เพราะเหตุอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๒๙ (๔) (๕) หรือ (๗) ซ่ึงสภาเชียงใหมมหานคร ดําเนินการ
สอบสวนแลว ถาประธานสภาเชียงใหมมหานครรายงานวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนน้ันส้ินสุดลง
ตามขอกลาวหาน้ัน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบดวย ใหนายกรัฐมนตรีมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง

การพนจากตาํแหนงตามมาตราน้ี ใหนํามาตรา ๕๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ใหสภาเชียงใหมมหานครเลือกสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครเปนประธาน

สภาเชยีงใหมมหานครคนหนึง่ และรองประธานสภาเชยีงใหมมหานครไมเกนิสองคน โดยให
ดํารงตําแหนงทันทีที่ไดรับเลือก

ใหนายกรัฐมนตรีประกาศชื่อประธานสภาและรองประธานสภาเชียงใหมมหานคร
ผูไดรับเลือกในราชกิจจานุเบกษา

ประธานสภาและรองประธานสภาเชียงใหมมหานครดํารงตําแหนงตามวาระคราวละส่ีป



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๒๓

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๓๘ ประธานสภาหรือรองประธานสภาเชียงใหมมหานครพนจากตําแหนง 

กอนถึงวาระดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปน้ี 
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร 
(๒) ลาออกจากตําแหนงโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายกรัฐมนตรีและใหมีผลนับแต

วันถัดจากวันท่ียื่นหนังสือลาออก 
(๓) เมื่อสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิก 

ทัง้หมดเขาชือ่เสนอญตัตใิหสภาเชยีงใหมมหานครมกีารเลอืกตัง้ประธานสภาหรอืรองประธาน 
สภาเชยีงใหมมหานครใหม และสภาเชยีงใหมมหานครมมีตติามนัน้ดวยคะแนนเสยีงไมนอย
กวาสามในส่ีของจาํนวนสมาชิกท้ังหมด โดยใหพนจากตาํแหนงเมือ่ไดมกีารเลือกตัง้ประธาน
สภาหรือรองประธานสภาเชียงใหมมหานคร แลวแตกรณี

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ใหสภาเชียงใหมมหานครเลือกประธานสภาหรือรองประธาน 
สภาเชียงใหมมหานครคนใหมขึ้นแทน แลวแตกรณี และใหผูไดรับเลือกนั้นอยูในตําแหนง 
ตามวาระของผูซึ่งตนแทน

มาตรา ๓๙ ประธานสภาเชียงใหมมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสภา
เชียงใหมมหานครใหเปนไปตามขอบังคับของสภาเชียงใหมมหานคร  

รองประธานสภาเชียงใหมมหานครมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภา
เชยีงใหมมหานคร เมือ่ประธานสภาเชียงใหมมหานครไมอยูหรอืไมอาจปฏิบตัหินาทีไ่ด หรอื 
ตามท่ีประธานสภาเชียงใหมมหานครมอบหมาย



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๒๔

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
เมื่อประธานสภาและรองประธานสภาเชียงใหมมหานครไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจ

ปฏบิตัหินาทีไ่ด ใหสมาชกิสภาเชยีงใหมมหานครเลอืกสมาชกิสภาเชยีงใหมมหานครคนหนึง่ 
ทําหนาท่ีประธานเฉพาะในการประชุมคราวนั้น

มาตรา ๔๐ ใหมีเลขานุการประธานสภาเชียงใหมมหานครหน่ึงคน และเลขานุการ 
รองประธานสภาเชียงใหมมหานครไมเกินจํานวนรองประธานสภาเชียงใหมมหานคร โดย
ประธานสภาเชียงใหมมหานครเปนผูแตงต้ัง

มาตรา ๔๑ สภาเชียงใหมมหานครมีอํานาจตราขอบังคับเก่ียวกับจรรยาบรรณของสมาชิก
สภาเชียงใหมมหานคร ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของ 
ประธานสภาเชียงใหมมหานคร รองประธานสภาเชียงใหมมหานคร และคณะกรรมการสามัญ
หรอืวสิามญัของสภาเชียงใหมมหานคร วธิกีารประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบญัญตั ิ
การเสนอญัตต ิการปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การต้ังกระทูถาม การเปดอภิปรายท่ัวไป 
การรกัษาระเบยีบ และความเรยีบรอยของกจิการอืน่อันเปนหนาทีข่องสภาเชยีงใหมมหานคร

มาตรา ๔๒ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครอันเปน 
การเลือกต้ังท่ัวไป ใหนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมสภาเชียงใหมมหานครเพ่ือใหสมาชิกไดมา
ประชุมเปนคร้ังแรก

ในปหน่ึงใหมสีมยัประชมุสามัญของสภาเชียงใหมมหานครไมนอยกวาสองสมยั แตตอง
ไมเกินสี่สมัย จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัย 
ใหสภาเชียงใหมมหานครกําหนด



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๒๕

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
สมัยประชุมสามัญของสภาเชียงใหมมหานครสมัยหน่ึงๆ ใหมีกําหนดเวลาสามสิบวัน 

แตถามีกรณีจําเปนใหประธานสภาเชียงใหมมหานครสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไป
อีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน

การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวันจะกระทําได แตโดยความ
เห็นชอบของสภาเชียงใหมมหานคร

ใหประธานสภาเชียงใหมมหานครเปนผูเรียกประชุมสภาเชียงใหมมหานครตามสมัย
ประชุมและเปนผูเปดหรือปดการประชุม

มาตรา ๔๓ นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อมีกรณีเปนการจําเปนเพื่อประโยชน
ของเชียงใหมมหานคร ผูวาราชการเชียงใหมมหานครหรือสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร 
มจีาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในสามของจํานวนสมาชกิทัง้หมด อาจทาํคาํรองยืน่ตอประธานสภา 
เชียงใหมมหานคร ขอใหเรียกประชุมสภาเชียงใหมมหานครเปนการประชุมสมัยวิสามัญได 
ใหประธานสภาเชียงใหมมหานครเรียกประชุม โดยกําหนดวันประชุมภายในสิบหาวันนับแต 
วันไดรับคํารอง

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดเวลาสามสิบวัน แตถามีกรณีจําเปนใหประธานสภา
เชียงใหมมหานครสั่งขยายสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกิน 
สิบหาวัน

การปดสมัยประชุมวิสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวันจะกระทําได แตโดยความ
เห็นชอบของสภาเชียงใหมมหานคร



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๒๖

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๔๔ การประชมุสภาเชียงใหมมหานครทกุคราวตองมีสมาชกิมาประชมุไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร รองผูวาราชการเชียงใหมมหานคร และหรือผูท่ีผูวาราชการ

เชียงใหมมหานครมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาเชียงใหมมหานคร และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุมแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรา ๔๕ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตที่มี 
บญัญตัไิวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญตันิี ้หรือในขอบงัคับการประชุมสภาเชียงใหมมหานคร

สมาชิกสภาเชียงใหมมหานครคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

มาตรา ๔๖ การประชุมของสภาเชียงใหมมหานครยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะ 
ที่กําหนดในขอบังคับการประชุมสภาเชียงใหมมหานคร แตถาหากผูวาราชการเชียงใหม
มหานคร หรือสมาชกิสภาเชยีงใหมมหานครมจีาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในสีข่องจาํนวนสมาชกิ
ทั้งหมดรองขอ ใหประชุมลับก็ใหประชุมลับ

มาตรา ๔๗ ในท่ีประชุมสภาเชียงใหมมหานคร สมาชิกยอมมีสิทธิต้ังกระทูถามผูวาราชการ
เชยีงใหมมหานครในเร่ืองใดๆ อนัเก่ียวกับงานในหนาท่ีของเชียงใหมมหานคร แตผูวาราชการ
เชียงใหมมหานครยอมมีสิทธิที่จะไมตอบ เมื่อเห็นวาเรื่องนั้นๆ ยังไมควรเปดเผย เพราะ
เกี่ยวกับประโยชนสําคัญของเชียงใหมมหานคร



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๒๗

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๔๘ สมาชิกสภาเชียงใหมมหานครจํานวนไมนอยกวาสองในหาของจํานวน 

สมาชกิท้ังหมดมสีทิธเิขาชือ่เสนอญตัตขิอใหเปดอภปิรายทัว่ไป เพือ่ใหผูวาราชการเชยีงใหม
มหานครแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการ
เชียงใหมมหานคร 

ญตัตดิงักลาวในวรรคหนึง่ใหยืน่ตอประธานสภาเชยีงใหมมหานคร และใหประธานสภา
เชียงใหมมหานครแจงไปยังผูวาราชการเชียงใหมมหานคร เพ่ือกําหนดวันเวลาสําหรับการเปด
อภปิรายทัว่ไป ซึง่ตองไมชากวาสบิหาวนันับแตวนัทีผู่วาราชการเชยีงใหมมหานครไดรบัแจง 

การเปดอภิปรายทัว่ไปตามมาตราน้ีสภาเชยีงใหมมหานครจะลงมติในปญหาท่ีอภปิราย
มิได

มาตรา ๔๙ สภาเชยีงใหมมหานครมีอาํนาจเลือกสมาชิกสภาเชยีงใหมมหานครต้ังเปน
คณะกรรมการสามัญของสภาเชียงใหมมหานคร และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกสภา 
เชียงใหมมหานครหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครต้ังเปนคณะกรรมการวิสามัญ
ของสภาเชียงใหมมหานคร เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ 
อันอยูในอํานาจหนาที่ของเชียงใหมมหานคร แลวรายงานตอสภาเชียงใหมมหานคร

ผูวาราชการเชียงใหมมหานครมีสทิธเิสนอช่ือสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครหรือบคุคล
ผูมิไดเปนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร ใหสภาเชียงใหมมหานครตั้งเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการวสิามญัได จาํนวนกรรมการทีผู่วาราชการเชยีงใหมมหานครมสีทิธิเสนอนัน้
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสภาเชียงใหมมหานคร



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๒๘

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๕๐ คณะกรรมการวสิามญัพจิารณารางขอบญัญตังิบประมาณ ใหมกีรรมการ

จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาเชียงใหมมหานคร และ
ผูวาราชการเชยีงใหมมหานครมสีทิธเิสนอชือ่บคุคลผูทีเ่ปนหรอืมิไดเปนสมาชกิสภาเชยีงใหม
มหานคร ใหสภาเชยีงใหมมหานครตัง้เปนกรรมการไดไมเกนิหนึง่ในสามของจาํนวนกรรมการ 
ทั้งคณะ

มาตรา ๕๑ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ตองมกีรรมการ
มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหใช
ขอบังคับการประชุมสภาเชียงใหมมหานครโดยอนุโลม

มาตรา ๕๒ คณะกรรมการของสภาเชียงใหมมหานครมีอํานาจเรียกเจาหนาท่ีของ
เชียงใหมมหานครมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่อง 
ที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได ทั้งน้ี จะกระทําการนอกสมัยประชุมของเชียงใหม
มหานครก็ได และถามีความจําเปนคณะกรรมการแตละคณะ อาจต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนพิจารณา 
รายละเอียดในเรื่องที่เปนหนาที่ของคณะกรรมการแลวเสนอรายงานตอคณะกรรมการก็ได

มาตรา ๕๓ คณะกรรมการสามัญของสภาเชียงใหมมหานคร ใหมีวาระการปฏิบัติ 
หนาท่ีคราวละสองป

คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ใหสิ้นสภาพไปหลังจากที่ได 
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายและเสนอรายงานตอสภาเชียงใหมมหานครเรียบรอยแลว



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๒๙

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๕๔ ใหประธานสภาเชียงใหมมหานคร รองประธานสภาเชียงใหมมหานคร 

และสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร รวมท้ังคณะกรรมการท่ีสภาเชียงใหมมหานครต้ังขึน้ หรอื
คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการต้ังข้ึนไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบ้ียประชุม และ
เงินตอบแทนอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของเชียงใหมมหานคร

สวนท่ี ๒
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๕๕ ใหเชียงใหมมหานครมีผูวาราชการเชียงใหมมหานครคนหนึ่งซ่ึงราษฎร 
เลือกตั้งขึ้น โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

การเลือกตั้งผูวาราชการเชียงใหมมหานครจะกระทําไดเม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกา 
กาํหนดใหมกีารเลือกต้ังแลว ในพระราชกฤษฎีกาน้ันใหระบุวนัเลือกต้ังและระยะเวลารับสมัคร
เลือกตั้ง

หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งผูวาราชการเชียงใหมมหานครใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครและผูวาราชการเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๕๖ ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูวาราชการเชียงใหมมหานครตองมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๖ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๗

มาตรา ๕๗ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนผูวาราชการเชียงใหมมหานครตองเปน
ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๗

• ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๓๐

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๕๘ ผูวาราชการเชียงใหมมหานครมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปนับแต

วันเลือกตั้ง
เมือ่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครพนจากตําแหนงตามวาระ ใหจดัการเลือกตัง้ขึน้ใหม

ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นสุดวาระ แตถาตําแหนงผูวาราชการเชียงใหมมหานครวางลง
โดยเหตุอื่น ใหทําการเลือกตั้งขึ้นใหมภายในเกาสิบวัน และใหผูไดรับการเลือกตั้งอยูใน
ตําแหนงโดยเริ่มนับวาระใหม

มาตรา ๕๙ ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครดาํรงตาํแหนงนบัแตวนัเลือกตัง้ใหมกีาร
มอบหมายงานในหนาที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครภายในเจ็ดวัน นับแตวันเลือกตั้ง

มาตรา ๖๐ ผูวาราชการเชียงใหมมหานครมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กาํหนดนโยบายและบริหารราชการของเชียงใหมมหานครใหเปนไปตามกฎหมาย
(๒) สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของเชียงใหมมหานคร
(๓) แตงต้ังและถอดถอนรองผูวาราชการเชียงใหมมหานคร เลขานุการผูวาราชการ

เชียงใหมมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร และแตงตั้งและถอดถอน
ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของผูวาราชการเชียงใหม
มหานคร หรือเปนคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใดๆ

(๔) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
(๕) วางระเบียบเพื่อใหงานของเชียงใหมมหานครเปนไปโดยเรียบรอย



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๓๑

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๖) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร
(๗) ยุบสภาเชียงใหมมหานคร
(๘) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการ

ฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
ในการพัฒนาเชียงใหมมหานครหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ

(๙) อํานาจหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืน
มาตรา ๖๑ ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการเชียงใหม

มหานครและลูกจางเชียงใหมมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของเชียงใหม
มหานคร และใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายอื่นไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แลวแตกรณีโดยอนุโลม ทั้งนี้ 
เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน

มาตรา ๖๒ ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร
(๑) ตองไมดาํรงตําแหนงหรอืปฏิบตัหินาทีอ่ืน่ใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของเชียงใหมมหานครหรือบริษัทซึ่งเชียงใหมมหานคร 
ถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เวนแตตําแหนงท่ีตองดํารง
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๓๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๒) ตองไมรบัเงนิหรอืประโยชนใดๆ เปนพเิศษจากสวนราชการหรอืหนวยงานของรฐั 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของเชียงใหมมหานครหรือบริษัทซึ่งเชียงใหมมหานคร 
ถอืหุน นอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรอืการพาณิชย 
หรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอื่นในธุรกิจการงานตามปกติ

(๓) ตองไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับเชียงใหมมหานครหรือ
การพาณิชยของเชียงใหมมหานครหรือบริษัทซ่ึงเชียงใหมมหานครถือหุน เวนแตกรณีที่
ผูวาราชการเชียงใหมมหานครไดเปนคูสญัญาหรอืเปนผูมสีวนไดเสียในสัญญาอยูกอนไดรบั
การเลือกตั้ง

บทบัญญตัติามมาตราน้ีมใิหใชบงัคบัในกรณีทีผู่วาราชการเชียงใหมมหานครรับเบ้ียหวัด
บําเหน็จบํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให 
ใชบังคับในกรณีที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครรับเงินตอบแทน เงินคาเบี้ยประชุม หรือเงิน
อืน่ใด เน่ืองจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวฒุสิภาหรือสภาผูแทนราษฎร 
หรือสภาเชียงใหมมหานครหรือสภาทองถิ่นอื่น หรือกรรมการที่ไดรับแตงต้ังในฐานะผูทรง
คุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง

มาตรา ๖๓ ผูวาราชการเชียงใหมมหานครพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง 
ดังตอไปน้ี

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๓๓

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๓) ลาออก โดยย่ืนหนงัสอืลาออกตอนายกรัฐมนตร ีและใหมผีลตัง้แตวนัทีย่ืน่หนงัสอื

ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙ ยกเวน 

ลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙ (๔)
(๕) กระทําการอันตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๒
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ
(๗) นายกรัฐมนตรีโดยมติคณะรัฐมนตรีส่ังใหออกจากตําแหนง เม่ือมีกรณีแสดงใหเห็นวา 

ไดกระทําการอันเส่ือมเสียแกเกียรติศักด์ิของตําแหนง หรือปฏิบัติการหรือละเลยไมปฏิบัติการ
อนัควรปฏบิตัใินลกัษณะทีเ่หน็ไดวาจะเปนเหตใุหเสยีหายอยางรายแรงแกเชียงใหมมหานคร
หรือแกราชการโดยสวนรวมหรือแกการรักษาความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชน

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเชียงใหมมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

ในกรณีมีพฤติการณดังท่ีระบุไวตาม (๗) สภาเชียงใหมมหานครจะมีมติขอใหนายกรัฐมนตรี
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได มติของสภาเชียงใหมมหานครในขอนี้ตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาเชียงใหมมหานคร ในการนี้ 
นายกรฐัมนตรตีองนําเรือ่งเสนอตอคณะรฐัมนตรภีายในสบิหาวนันบัแตวนัทีต่นไดรบัแจงมติ
ของสภาเชียงใหมมหานคร



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๓๔

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๖๔ เมื่อปรากฏกรณีตามมาตรา ๖๓ (๔) หรือ (๕) ใหนายกรัฐมนตรีสั่งใหมี

การสอบสวนกอนมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
มาตรา ๖๕ ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๓ (๑) 

คงอยูในตาํแหนงตอไปจนกวาผูวาราชการเชยีงใหมมหานครซ่ึงไดรบัเลอืกตัง้ใหมเขารบัหนาที ่
แตในกรณีพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืนใดนอกจากการออกตามวาระ ใหปลัดเชียงใหมมหานคร
เปนผูปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ถาไมมีปลัดเชียงใหมมหานคร
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งรองปลัดเชียงใหมมหานคร หรือ
ขาราชการเชียงใหมมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูปฏิบัติหนาท่ี 
ในตําแหนงผูวาราชการเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๖๖ ใหมีรองผูวาราชการเชียงใหมมหานครจํานวนไมเกินสี่คนตามลําดับที่
ผูวาราชการเชียงใหมมหานครจัดไวชวยผูวาราชการเชียงใหมมหานครในการบริหารราชการ
ของเชียงใหมมหานครตามที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครมีคําส่ังมอบหมาย

มาตรา ๖๗ ใหมเีลขานุการผูวาราชการเชยีงใหมมหานครหนึง่คน และผูชวยเลขานกุาร 
ผูวาราชการเชียงใหมมหานครไมเกินจํานวนรองผูวาราชการเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๖๘ ในกรณีมีการแตงต้ังประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษา ของ
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ตามมาตรา ๖๐ (๓) ตําแหนงดังกลาวจะมีจํานวนรวมกัน 
ทั้งหมดเกินเกาคนไมได



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๓๕

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๖๙ ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานคร รองผูวาราชการเชียงใหมมหานคร เลขานุการ

ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร เลขานุการ 
ประธานสภาเชียงใหมมหานคร เลขานุการรองประธานสภาเชียงใหมมหานคร ประธานท่ีปรึกษา 
และที่ปรึกษาเปนขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง

ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองมาใชบังคับแกผูดํารงตําแหนง ตาม
วรรคหนึ่งเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหผูวาราชการ
เชยีงใหมมหานคร หรอืประธานสภาเชียงใหมมหานคร แลวแตกรณี มอีาํนาจแตงตัง้ขาราชการ
การเมือง ตําแหนงรองผูวาราชการเชียงใหมมหานคร เลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
ผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร เลขานุการประธานสภาเชียงใหมมหานคร 
เลขานุการรองประธานสภาเชียงใหมมหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา จากบุคคลซึ่ง
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร หรือประธานสภาเชียงใหมมหานคร แลวแตกรณี พิจารณา
เห็นสมควร และจะตองเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการการเมือง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ มาใชบังคับแกบุคคลดังกลาวดวย

เม่ือผูวาราชการเชียงใหมมหานคร หรือประธานสภาเชียงใหมมหานคร ผูแตงต้ัง 
ขาราชการการเมือง แลวแตกรณี พนจากตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งเปนขาราชการการเมือง
ตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย นอกจากการพนจากตําแหนงดังกลาว บุคคลดังกลาว
ตองพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง หรือเมื่อกระทําการ



(ราง) พระราชบัญญัติ
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
ตองหามตามท่ีบญัญตัไิวในมาตรา ๔๙ หรือถูกสัง่ใหออกตามคําส่ังของผูวาราชการเชียงใหม
มหานคร หรือประธานสภาเชียงใหมมหานคร ไมวาจะเปนไปโดยมีความผิดหรือไมมีความผิดก็ตาม

มาตรา ๗๐ ใหขาราชการการเมืองตามมาตรา ๖๙ และคณะกรรมการท่ีผูวาราชการ
เชียงใหมมหานครแตงต้ัง ไดรับเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอ่ืน 
สําหรับตําแหนงตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของเชียงใหมมหานคร

สวนท่ี ๓
สภาพลเมือง

มาตรา ๗๑ ใหมีการจัดต้ังสภาพลเมืองมีฐานะเทาเทียมกับผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
และสภาเชียงใหมมหานครโดยมีที่มาจากการเลือกกันเองในแตละภาคสวน ๔ ภาคสวน 
จํานวนหน่ึงรอยคน ดังนี้

(๑) ภาคประชาสังคม ประกอบดวย องคกรพลเมืองที่มีวัตถุประสงคดังนี้
(ก) ดานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนเมือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

การจดัการส่ิงแวดลอม การจัดการเกษตรทางเลือก หรอืการจดัการเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

(ข) ดานการพัฒนาชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูติดเช้ือเอดส 
หรือผูปวย

• สภาพลเมือง ซึ่งมาจาก ๒ สวน
คือ พื้นที่ และกลุมคน ประเด็น 
ทําหนาที่ 
- พัฒนาขอเสนอประชาชน 
ตั้งแตระดับหมูบาน - จังหวัด 
เพื่อเสนอใหกับฝายบริหาร 
ฝายสภาเชียงใหมมหานคร



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๓๗

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(ค) ดานสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิของผูบริโภค การสงเสริมประชาธิปไตย 

หรือการพัฒนาแรงงาน
(ง) ดานการสาธารณสุข การศึกษา หรือศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

(๒) ตัวแทนสภาองคกรชุมชนตําบลทุกตําบล
(๓) ตัวแทนกลุมวิชาชีพตางๆ 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งน้ีหลักเกณฑ วิธีการ เปนไปตามขอบัญญัติเชียงใหมมหานครกําหนด
มาตรา ๗๒ สภาพลเมืองมหีนาที่ คือ
(๑) ดูแลนโยบายการพัฒนา ทําหนาที่ใหขอเสนอแนะตอทิศทาง นโยบาย และเปน

ที่ปรึกษาในระดับเชียงใหมมหานคร
(๒) ตรวจสอบการทํางานของนักการเมืองทองถิ่น และขาราชการประจํา แลวนําคดี

ขึ้นสูศาลในฐานะผูเสียหาย และยังมีอํานาจยื่นขอเสนอเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาเชียงใหม
มหานคร โดยเปดเวทีประชาพิจารณโครงการที่มีผลกระทบตอชุมชนและส่ิงแวดลอม

(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกองคกรพลเมืองอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี 
ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ

- การตรวจสอบ เนนกระบวนการ
ทางสังคม เชน ประชาพิจารณ 
ไตสวนสาธารณะ

- สงเสริมบทบาทพลเมือง และ
การสรางความเขมแข็งภาค
พลเมือง

- มีกรรมาธิการเมือง เขารวมเปน
คณะกรรมการยุทธศาสตรแตละ
ดาน รวมทั้งรวมปฏิบัติการ 

งบประมาณในการปฏิบัติงานของ
สภาพลเมือง ไมนอยกวารอยละสอง 
ของงบประมาณเชียงใหมมหานคร



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๓๘

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกองคกรพลเมืองรวมมือกับเชียงใหมมหานคร 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานของรัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่จะเปนประโยชนตอชุมชนและประเทศชาติอยางยั่งยืน

(๕) เผยแพรและใหความรูความเขาใจแกสมาชิกองคกรพลเมือง รวมตลอดทั้งการ
รวมมือกันในการคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน

(๖) เสนอแนะปญหาและแนวทางแกไขและการพัฒนาตอเชียงใหมมหานคร และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพือ่นาํไปประกอบการพิจารณาในการจัดทาํแผนพัฒนาเชียงใหม
มหานคร และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๗) เสนอแนะปญหาและแนวทางแกไข หรือความตองการของประชาชนอันเกี่ยวกับ
การจัดทําบริการสาธารณะของหนวยงานของรัฐ เชียงใหมมหานคร หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

(๘) จัดใหมีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการใหความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของเชียงใหมมหานคร หรอืองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีมผีลหรืออาจกอใหเกดิผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชน ทั้งนี้เชียงใหมมหานคร องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐซึ่งเปน
ผูดาํเนนิการหรอืเปนผูอนญุาตใหภาคเอกชนดาํเนนิการตองนาํความเหน็ดงักลาวมาประกอบ
การพิจารณาดวย



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๓๙

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๙) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรพลเมืองในเชียงใหมมหานคร เกิดความเขมแข็ง 

รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไปในเชียงใหมมหานคร สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
(๑๐) ประสานและรวมมือกับสภาพลเมืองอ่ืน
(๑๑) รายงานปญหาและผลทีเ่กดิข้ึนในเชยีงใหมมหานคร อนัเนือ่งจากการดาํเนนิงาน

ใดๆ ของเชียงใหมมหานคร องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐ โดยรายงาน
ตอเชียงใหมมหานคร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ

(๑๒) วางกติกาในการดําเนินกิจการของสภาพลเมือง
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปของสภาพลเมือง รวมถึงสถานการณดานตางๆ ที่เกิดขึ้น

ในเชียงใหมมหานคร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหประ  ชาชนท่ัวไปทราบ
มาตรา ๗๓ ใหจดัตัง้กองทุนข้ึนหน่ึงกองทุน เรยีกวา “กองทุนพฒันาพลเมือง” ในสภา

พลเมือง โดยมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของสภาพลเมือง
กองทุนพฒันาพลเมือง ประกอบไปดวยเงินและทรัพยสนิทีห่กัจากรายไดของเชียงใหม

มหานคร ตามลําดับดังน้ี ในสองปแรกใหหักจากรายไดรอยละศูนยจุดหา ในปท่ีสามถึงปท่ีหา 
ใหหักจากรายไดรอยละหนึ่ง ตั้งแตปที่หาเปนตนไปใหหักจากรายไดไมนอยกวารอยละสอง

มาตรา ๗๔ ใหมีสํานักงานเลขาธิการสภาพลเมืองเปนหนวยงานอิสระในการบริหาร
งานบุคคล งานงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหนาท่ีของสภาพลเมือง รวมท้ังเปนหนวยงานธุรการและงานวิชาการภายใตการควบคุม
ดูแลของประธานสภาพลเมือง



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๔๐

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๗๕ ใหสํานักงานเลขาธิการสภาพลเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของสภาพลเมือง
(๒) จัดทําบัญชีรายช่ือและรับจดแจงการจัดต้ังองคกรพลเมืองเชียงใหมมหานคร
(๓) เปนหนวยงานวิชาการใหแกสภาพลเมือง
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานสภาพลเมืองมอบหมาย
มาตรา ๗๖ งบประมาณการดําเนินงานประจําของสภาพลเมืองใหใชจายจาก

งบประมาณเชียงใหมมหานครที่ไดรับการจัดสรรตามขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร
มาตรา ๗๗ ใหมกีารจดัตัง้คณะกรรมาธกิารเมอืงโดยมทีีม่าจากสดัสวนจากประชาชน

ท่ีเปนกลุมเปาหมาย หรือคนทํางานภาคประชาชนท่ีเก่ียวของในประเด็นท่ีจะตองหาประชามติ
รวมกัน

มาตรา ๗๘ คณะกรรมาธิการเมืองมีหนาที่
(๑) เขารวมปฏบิตัหินาทีก่บัหนวยงานราชการสวนทองถิน่ ในฐานะเครอืขายประชาชน 

ประชาชนสามารถเขาถึงงบประมาณของทองถ่ินโดยกลไกนี้
(๒) พัฒนาแผน/ โครงการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานราชการทองถิ่น
(๓) กํากับเร่ืองการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการ สิ่งแวดลอมทองถิ่นกับประชาชน 
ทั้งนี้ ตามท่ีขอบัญญัติเชียงใหมมหานครบัญญัติไว



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๔๑

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ

หมวด ๕
การจัดระเบียบราชการของเชียงใหมมหานคร

สวนที่ ๑
สวนราชการของเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๗๙ ใหจัดระเบียบราชการเชียงใหมมหานคร ดังนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการสภาเชียงใหมมหานคร
(๒) สํานักงานเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร
(๓) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานคร
(๔) สํานักปลัดเชียงใหมมหานคร
(๕) สํานักหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนซึ่งมีฐานะเปนสํานัก
(๖) ศูนยประสานงานเขต
การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสํานัก หรือการแบงสวนราชการภายในหนวยงานตาม

วรรคหนึ่ง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานคร โดย
ทําเปนประกาศของเชียงใหมมหานคร

หมวด ๕
การจัดระเบียบราชการของ

เชียงใหมมหานคร

สวนราชการของเชียงใหมมหานคร 
สํานักงานตางๆ ที่รับผิดชอบงาน
ที่เกี่ยวของกับฝายบริหาร ฝายสภา
เชียงใหมมหานคร รวมท้ังอํานาจ
หนาท่ีที่รับผิดชอบ โดยสายการ
บังคับบัญชาขึ้นกับผูวาราชการ
เชียงใหมมหานคร



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๔๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๘๐ สํานักงานเลขานุการสภาเชียงใหมมหานครมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการ

ประจําของสภาเชียงใหมมหานคร มีเลขานุการสภาเชียงใหมมหานคร ซ่ึงเปนขาราชการเชียงใหม
มหานครสามญัเปนผูบงัคบับญัชา ขาราชการเชยีงใหมมหานครและลูกจางเชยีงใหมมหานคร 
ขึ้นตอปลัดเชียงใหมมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการ
สภาเชียงใหมมหานครข้ึนตอประธานสภาเชียงใหมมหานคร และมีผูชวยเลขานุการสภา
เชยีงใหมมหานคร ซึง่เปนขาราชการเชียงใหมมหานครสามัญเปนผูชวยสัง่หรอืปฏบิตัริาชการ
แทนเลขานุการสภาเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๘๑ สํานักงานเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานครมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ
ราชการและงานของผูวาราชการเชยีงใหมมหานคร มเีลขานุการผูวาราชการเชยีงใหมมหานคร 
ซ่ึงเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชา ขาราชการเชียงใหมมหานครและลูกจางเชียงใหม
มหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการผูวาราชการเชียงใหม
มหานครขึ้นตอผูวาราชการเชียงใหมมหานคร และมีผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหม
มหานคร ซ่ึงเปนขาราชการการเมืองเปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการผูวาราชการ
เชียงใหมมหานคร และมีหัวหนาสํานักงานเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ซึ่งเปน
ขาราชการเชียงใหมมหานครสามัญเปนผูชวยของเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
และของผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขานกุารผูวาราชการเชยีงใหมมหานคร และในการบงัคับบญัชาขาราชการเชยีงใหมมหานคร
และลูกจางเชียงใหมมหานครขึ้นตอเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ปลัดเชียงใหม
มหานคร และผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ตามลําดับ
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๘๒ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานครมีอํานาจหนาที่

เกี่ยวกับราชการประจําของคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานคร มีหัวหนาสํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานคร ซึ่งเปนขาราชการเชียงใหมมหานครสามัญเปน
ผูบงัคบับัญชา ขาราชการเชยีงใหมมหานครและลกูจางเชยีงใหมมหานครขึน้ตอปลดัเชยีงใหม
มหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
เชียงใหมมหานคร ขึ้นตอประธานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานคร และจะใหมี
ผูชวยหัวหนาสาํนักงานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานคร ซึง่เปนขาราชการเชียงใหม
มหานครสามัญคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการมหานครก็ได

มาตรา ๘๓ สาํนกัปลัดเชียงใหมมหานครมีอาํนาจหนาท่ีเกีย่วกับราชการประจําท่ัวไป
ของเชยีงใหมมหานคร และราชการทีม่ไิดกาํหนดใหเปนหนาทีข่องสวนราชการใดโดยเฉพาะ 
มีปลัดเชียงใหมมหานครซ่ึงเปนขาราชการเชียงใหมมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการเชียงใหมมหานครและลูกจางเชียงใหมมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักปลัดเชียงใหมมหานคร และจะใหมีรองปลัดเชียงใหมมหานครซึ่งเปนขาราชการ
เชียงใหมมหานครสามัญคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนปลัด
เชียงใหมมหานครก็ได



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๔๔

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๘๔ นอกจากอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๓ ใหปลัดเชียงใหม

มหานครมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดและตามคําสั่งของผูวาราชการเชียงใหม
มหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเชียงใหมมหานครใหเปนไปตาม
นโยบายของเชียงใหมมหานคร กํากับ เรงรัด ตดิตามผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในเชียงใหมมหานคร รวมทั้งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการเชียงใหมมหานคร และลูกจาง
เชียงใหมมหานคร รองจากผูวาราชการเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๘๕ สํานักตามมาตรา ๗๙ (๕) มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการตามที่กําหนด 
ไวในประกาศเชยีงใหมมหานคร โดยมผีูอาํนวยการสาํนกัซึง่เปนขาราชการเชียงใหมมหานคร
สามัญ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการเชียงใหมมหานครและลูกจางเชียงใหมมหานคร รับผิดชอบ
ในการปฏบิตัริาชการของสาํนกั และจะใหมรีองผูอาํนวยการสาํนกัซึง่เปนขาราชการเชยีงใหม
มหานครสามัญคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูชวยสัง่หรือปฏบิตัริาชการแทนผูอาํนวยการสํานกั
ก็ได

มาตรา ๘๖ นอกจากอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๘๕ ใหผูอํานวยการ 
สํานักมีอํานาจหนาที่ตามที่มีกฎหมายกําหนด และตามคําสั่งของผูวาราชการเชียงใหม
มหานคร และปลัดเชียงใหมมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของสํานัก
ทีร่บัผดิชอบใหเปนไปตามนโยบายของเชยีงใหมมหานคร กาํกบั เรงรดั ตดิตามผลการปฏบิตัิ
ราชการของสํานักที่รับผิดชอบ



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๔๕

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
สวนที่ ๒

ศูนยประสานงานเขต

มาตรา ๘๗ ศูนยประสานงานเขตมีหัวหนาศูนยประสานงานเขต รับผิดชอบการ
ประสานการปฏบิตัริาชการภายในเขต และจะใหมผีูชวยหวัหนาศูนยประสานงานเขตคนหนึง่
หรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยประสานงานเขตก็ได

มาตรา ๘๘ ใหหัวหนาศูนยประสานงานเขตมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของหัวหนาศูนยประสานงาน

เขต
(๒) อํานาจหนาที่ซึ่งผูวาราชการเชียงใหมมหานคร หรือปลัดเชียงใหมมหานคร 

มอบหมาย
มาตรา ๘๙ ในกรณีที่เปนการสมควร ผูวาราชการเชียงใหมมหานครอาจส่ังให

ศนูยประสานงานเขตใดปฏิบตัหินาทีใ่ดแทนศนูยประสานงานเขตอืน่ทัง้หมดหรอืบางสวนได 
และจะใหหัวหนาศูนยประสานงานเขตใดเปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่นั้นก็ได

เขต เปนการแบงพื้นที่ ตามอําเภอ 
และมีผูอํานวยการเขต ทําหนาที่
ประสานงานกับพ้ืนท่ี (เทศบาล
ตางๆ) เพื่อเปนชองทางการสื่อสาร 
ประสานงานระหวางพ้ืนท่ีกับเชียงใหม
มหานครและทํางานในนามของ
ผูวาราชการเชียงใหมมหานครเทาน้ัน



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๔๖

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ

หมวด ๖
การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน

มาตรา ๙๐ อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองผูวาราชการ 
เชียงใหมมหานครใหเปนไปตามท่ีผูวาราชการเชียงใหมมหานครมีคําส่ังมอบหมาย

ในกรณีที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูวาราชการ
เชยีงใหมมหานครตามลาํดับทีผู่วาราชการเชียงใหมมหานครจดัไวตามมาตรา ๗๐ เปนผูรกัษา
ราชการแทน ถาไมมีรองผูวาราชการเชียงใหมมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 
ใหปลัดเชียงใหมมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีปลัดเชียงใหมมหานครหรือมีแต
ไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม

อาํนาจในการส่ัง การอนญุาต การอนุมตั ิหรอืการปฏิบตัริาชการทีผู่วาราชการเชยีงใหม
มหานครจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือ 
คําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ
หรอืคาํสัง่นัน้ หรือมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งน้ันมไิดกาํหนดในเรือ่งการมอบอาํนาจไวเปน
อยางอ่ืน ผูวาราชการเชียงใหมมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนงัสอืใหรองผูวาราชการ
เชยีงใหมมหานคร เปนผูปฏบิตัริาชการแทนผูวาราชการเชยีงใหมมหานครกไ็ด แตถาจะมอบ
ใหปลดัเชยีงใหมมหานคร รองปลดัเชยีงใหมมหานคร ผูอาํนวยการสาํนกั หวัหนาสวนราชการ
ทีเ่รยีกช่ืออยางอ่ืนซึง่มฐีานะเปนสาํนกั หรอืหัวหนาศูนยประสานงานเขตปฏิบตัริาชการแทน 
ใหทําเปนคําสั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๔๗

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๙๑ ในกรณีที่มีรองปลัดเชียงใหมมหานคร การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ

รองปลัดเชียงใหมมหานคร ใหเปนไปตามท่ีปลัดเชียงใหมมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดเชียงใหมมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 

ใหรองปลัดเชียงใหมมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดเชียงใหมมหานครหลายคน 
ใหรองปลัดเชียงใหมมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษา
ราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดเชียงใหมมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 
ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครแตงตัง้ผูอาํนวยการสํานกัหรือหวัหนาสวนราชการท่ีเรยีกช่ือ
อยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

อํานาจในการส่ังการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีปลัด เชียงใหมมหานคร
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือ
คําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิไดบัญญัติในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน 
ปลัดเชียงใหมมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดเชียงใหมมหานครเปน
ผูปฏิบัติราชการแทนปลัดเชียงใหมมหานครก็ได แตถาจะมอบใหผูอํานวยการสํานักหรือ
หัวหนาสวนราชการ ที่เรียกช่ืออยางอื่นซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก หัวหนาศูนยประสานงานเขต 
ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปฏิบัติราชการแทนในนาม
ปลัดเชียงใหมมหานคร ใหทําเปนคําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๔๘

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๙๒ ในกรณีที่มีรองผูอํานวยการสํานัก การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ

รองผูอํานวยการสํานักใหเปนไปตามท่ีผูอํานวยการสํานักมีคําส่ังมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดให

รองผูอํานวยการสํานักเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสํานักหลายคน ให
รองผูอํานวยการสํานักผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการ
แทน ถาไมมีรองผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดเชียงใหม
มหานครแตงตั้ง ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาของสํานักนั้น
คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน

อํานาจในการส่ังการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูอํานวยการสํานัก
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือ
คําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปน
อยางอื่น

ผูอํานวยการสํานักจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองผูอํานวยการสํานักเปน
ผูปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักก็ได แตถาจะมอบใหหัวหนาศูนยประสานงานเขต 
ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาของสํานักนั้น ปฏิบัติราชการ
แทนในนามผูอํานวยการสํานัก ใหทําเปนคําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๔๙

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๙๓ ในกรณีท่ีมีผูชวยหัวหนาศูนยประสานงานเขต การส่ังหรือการปฏิบัติราชการ

ของผูชวยหัวหนาศูนยประสานงานเขตใหเปนไปตามที่หัวหนาศูนยประสานงานเขตมีคําสั่ง
มอบหมาย

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาศูนยประสานงานเขตหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหผูชวยหัวหนาศูนยประสานงานเขตเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยหัวหนา
ศูนยประสานงานเขตหลายคน ใหผูชวยหัวหนาศูนยประสานงานเขตผูมีอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเปนผูรกัษาราชการแทน ถาไมมผีูชวยหวัหนาศนูยประสานงานเขต
หรือมีแตไมอาจปฏิบตัริาชการได ใหปลดัเชยีงใหมมหานครแตงตัง้ ผูอาํนวยการกอง หวัหนา
กองหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการท่ีหัวหนาศูนยประสานงาน
เขต จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังน้ัน 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิไดกําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน หัวหนา
ศนูยประสานงานเขตจะมอบอาํนาจโดยทาํเปนหนงัสือใหผูชวยหวัหนาศนูยประสานงานเขต
หรือหัวหนาสวนราชการของศูนยประสานงานเขตปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยประสานงาน
เขตก็ได



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๕๐

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๙๔ การสัง่หรือการปฏบิตัริาชการของผูชวยเลขานกุารสภาเชยีงใหมมหานคร 

ใหเปนไปตามท่ีเลขานุการสภาเชียงใหมมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภาเชียงใหมมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหผูชวยเลขานุการสภาเชียงใหมมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวย 
เลขานุการสภาเชียงใหมมหานครหลายคน ใหประธานสภาเชียงใหมมหานครมีคําส่ังมอบหมาย
ใหผูชวยเลขานกุารสภาเชยีงใหมมหานครคนใดคนหนึง่เปนผูรกัษาราชการแทน ถาไมมผีูชวย 
เลขานกุารสภาเชยีงใหมมหานครหรอืมแีตไมอาจปฏบิตัริาชการได ใหประธานสภาเชียงใหม
มหานคร แตงตั้งขาราชการในสํานักงานเลขานุการสภาเชียงใหมมหานครผูมีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน

มาตรา ๙๕ การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหม
มหานครใหเปนไปตามที่เลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 

ในกรณีทีไ่มมผีูดาํรงตําแหนงเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานครหรือมแีตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานครเปนผูรักษาราชการแทน 
ถามผีูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานครหลายคน ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานคร
มคีาํสัง่มอบหมายใหผูชวยเลขานกุารผูวาราชการเชยีงใหมมหานครคนใดคนหนึง่เปนผูรกัษา
ราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครแตงต้ังขาราชการในสํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
เชียงใหมมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๕๑

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๙๖ ในกรณีที่มีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหม

มหานคร การสัง่หรือการปฏิบตัริาชการของผูชวยหวัหนาสาํนกังานคณะกรรมการขาราชการ 
เชียงใหมมหานคร ใหเปนไปตามท่ีหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหม
มหานครมีคําสั่งมอบหมาย

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหม
มหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 
เชียงใหมมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการเชียงใหมมหานครหลายคน ใหประธานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานคร
แตงตัง้ผูชวยหัวหนาสาํนกังานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหมมหานครคนใดคนหน่ึงเปน
ผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหม
มหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหประธานคณะกรรมการขาราชการเชียงใหม
มหานครแตงตัง้ขาราชการในสาํนกังาน คณะกรรมการขาราชการเชยีงใหมมหานครผูมอีาวโุส
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน

มาตรา ๙๗ ใหผูรกัษาราชการแทนตามท่ีกาํหนดไวในพระราชบัญญตันิีม้อีาํนาจหนาที่
เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน

ในกรณทีีผู่ดาํรงตาํแหนงใดหรอืผูรกัษาราชการแทนผูดาํรงตาํแหนงนัน้มอบหมาย หรอื
มอบอาํนาจใหผูดาํรงตาํแหนงอ่ืนปฏบิตัริาชการแทน ใหผูปฏบิตัริาชการแทนมอีาํนาจหนาที ่
เชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๕๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
ในกรณีทีม่กีฎหมายอ่ืนแตงตัง้ใหผูดาํรงตาํแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมอีาํนาจหนาที่

อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนทําหนาท่ีกรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ี
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงน้ันในระหวางที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย 
แลวแตกรณี

หมวด ๗
อํานาจหนาที่ของเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๙๘ ภายใตขอบังคับแหงกฎหมายอื่น ใหเชียงใหมมหานครมีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการในเขตเชียงใหมมหานครในเรื่องดังตอไปน้ี

(๑) กจิการตาํรวจ และการรกัษาความสงบเรยีบรอยของประชาชน ทัง้นีต้ามขอบญัญตัิ
เชยีงใหมมหานคร และตามกฎหมายอืน่ทีก่าํหนดใหเปนอาํนาจหนาทีข่องเชยีงใหมมหานคร

(๒) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
เชียงใหมจัดการตนเองตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

(๓) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ที่อยูในเขตพื้นท่ี
(๕) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
(๖) การจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพ

หมวดที่ ๗
อํานาจหนาที่ของเชียงใหม

มหานคร
บทบาทหนาท่ีของเชียงใหมมหานคร 
ที่มีตอ
• ประชาชน
• อปท. ระดับลาง 
• หนาท่ีดานตางๆ รวมท้ังดาน

เศรษฐกจิ เชน การบรหิารจดัการ
ปาไม ทรัพยากร สิ่งแวดลอม 
การศึกษา การพัฒนาสวนรวม
ประชาชน การพัฒนา



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๕๓

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๗) การบริหารจัดการการทองเที่ยว
(๘) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๙) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๑๐) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๑๑) การแบงสรรเงนิซึง่ตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืน
(๑๒) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอื่น
(๑๓) การบริหารจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
(๑๔) การพาณชิย การสงเสรมิการลงทนุ และการทาํกจิการไมวาจะดาํเนนิการเองหรอื

รวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
(๑๕) การบริหารการสรางและการบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ
(๑๖) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุม

โรคติดตอ
(๑๗) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๑๘) หนาที่อื่นๆ ตามท่ีกฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด 

นายอําเภอ องคการบริหารสวนจังหวัด หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ
ที่กฎหมายระบุเปนหนาที่ของเชียงใหมมหานคร

• การดํา เนินงานรวมกับกลุม
ประชาชน บริษัท ในการกอตั้ง
บริษัท การจัดตั้งสหการดําเนิน
กิจการ ใหบริการเพื่อเก็บคา
ธรรมเนียม



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๕๔

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
บรรดาอํานาจหนาที่ใด ซึ่งเปนของราชการสวนกลาง จะมอบใหเชียงใหมมหานคร

ปฏบิตักิไ็ด โดยใหทาํเปนพระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ขอบังคบั หรอืประกาศ แลวแตกรณ ี
ในกรณีที่ทําเปนขอบังคับหรือประกาศตองไดรับความเห็นชอบจาก นายกรัฐมนตรี

การปฏิบตังิานตามอํานาจหนาทีข่องเชียงใหมมหานครตองเปนไปเพ่ือประโยชนสขุของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและธรรมาภิบาล โดยใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเชียงใหมมหานคร การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๙๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๙๘ ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
รองผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ปลดัเชียงใหมมหานคร รองปลัดเชียงใหมมหานคร หวัหนา 
สวนราชการทีเ่ปนสํานกัหรอืเทยีบเทาสาํนกั หวัหนาศนูยประสานงานเขต ผูชวยหวัหนาศนูย
ประสานงานเขต และขาราชการเชียงใหมมหานคร ที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครแตงตั้ง 
เปนพนกังานเจาหนาทีส่าํหรบัปฏบิตัหินาที ่ดงักลาว และใหมฐีานะเปนพนกังานฝายปกครอง
หรือตํารวจตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๑๐๐ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานคร รองผูวาราชการ 
เชียงใหมมหานคร เลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการ
เชียงใหมมหานคร เลขานุการประธานสภาเชียงใหมมหานคร เลขานุการรองประธานสภา
เชียงใหมมหานคร ประธานท่ีปรึกษา ที่ปรึกษา และขาราชการเชียงใหมมหานคร เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๕๕

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๐๑ เชียงใหมมหานครอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน โดยเรียกคาบริการไดโดยตราเปนขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร
มาตรา ๑๐๒ เชียงใหมมหานครอาจดําเนินกิจการนอกเขตเชียงใหมมหานครได เมื่อ
(๑) การน้ันจําเปนตองกระทําและเปนการท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการท่ีดําเนินการตาม 

อํานาจหนาที่ที่อยูในเขตเชียงใหมมหานครหรือเปนประโยชนแกประชาชนในเชียงใหม
มหานคร และ

(๒) ไดรับความเห็นชอบจากสภาเชียงใหมมหานคร และ
(๓) ไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด ราชการสวนทองถิ่นหรือสวนราชการ 

ที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี
มาตรา ๑๐๓ เชียงใหมมหานครอาจทํากิจการรวมกับบุคคลอ่ืนโดยกอตั้งบริษัทหรือ 

ถือหุนในบริษัทได เมื่อ
(๑) บริษัทน้ันมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจการเปนสาธารณูปโภค แตท้ังน้ีไมกระทบกระเทือน

ถึงกิจการท่ีเชียงใหมมหานครไดกระทําอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ
(๒) เชียงใหมมหานครตองถือหุนเปนมูลคาเกินรอยละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้น 

จดทะเบียนไว ในกรณทีีม่เีชยีงใหมมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอื 
ราชการสวนทองถิ่นถือหุนอยูในบริษัทเดียวกัน ใหนับหุนที่ถือนั้นรวมกัน และ

(๓) สภาเชียงใหมมหานครมีมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ 
จํานวนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครทั้งหมด และ



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๕๖

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๔) ไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
การเปล่ียนแปลงจํานวนหุนทีเ่ชยีงใหมมหานครถืออยูตองไดรบัอนมุตัจิากสภาเชียงใหม

มหานคร
มาตรา ๑๐๔ ถากิจการใดอยูภายใตอํานาจหนาที่ของเชียงใหมมหานคร เชียงใหม

มหานครอาจดําเนินการน้ันรวมกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
สวนทองถิ่นอื่นไดโดยจัดตั้งเปนองคการเรียกวา สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล และมี
คณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูแทนของเชียงใหมมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจและราชการสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี

การจัดตั้งสหการจะกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้น
ใหกําหนดชื่อ อํานาจหนาท่ี และวิธีดําเนินงาน เมื่อจะยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราช-
กฤษฎีกา และใหระบุวิธีจัดการทรัพยสินไวดวย

มาตรา ๑๐๕ ในกรณีจําเปน เชียงใหมมหานครอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการ 
ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของเชียงใหมมหานครและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือ
คาตอบแทนท่ีเกี่ยวของแทนเชียงใหมมหานครได แตตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาเชียงใหมมหานคร และนายกรัฐมนตรีเสียกอน

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใหกระทํากิจการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบ
เชียงใหมมหานคร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภาเชียงใหมมหานคร และนายกรัฐมนตรี

สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหน่ึง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๕๗

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ

หมวด ๘
ขอบัญญัติ

มาตรา ๑๐๖ ขอบัญญัติเชียงใหมมหานครจะตราข้ึนไดโดยความเห็นชอบของ
สภาเชียงใหมมหานคร ในกรณีดังตอไปน้ี

(๑) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของเชียงใหมมหานคร
(๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเชียงใหมมหานครมีอํานาจตราเปนขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร
(๓) การดําเนินการพาณิชยของเชียงใหมมหานคร
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจาก 

ทรัพยสิน การจาง และการพัสดุ
ในขอบัญญัติเชียงใหมมหานครจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตมิให

กําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๐๗ รางขอบัญญัติเชียงใหมมหานครจะเสนอไดก็แตโดยผูวาราชการเชียงใหม

มหานคร สมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร หรอืราษฎรผูมสีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเชียงใหมมหานคร
ตามกฎหมายวาดวยการเขาชือ่เสนอขอบญัญตัทิองถิน่ ในกรณสีมาชกิสภาเชยีงใหมมหานคร
เปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครลงนามรับรองไมนอยกวาหนึ่งในหาของ
จํานวนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครทั้งหมด

รางขอบัญญัติเชียงใหมมหานครที่เกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร 
จะเสนอไดก็ตอเม่ือมีคํารับรองของผูวาราชการเชียงใหมมหานคร

หมวดที่ ๘
ขอบัญญัติ

๑. การจัดทําขอบัญญัติเชียงใหม
มหานคร ซึ่งเสนอโดย
• ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
• สมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร
• ราษฎรที่เลือกตั้งในเขตเชียงใหม

มหานคร ตามกฎหมายวาดวย
การเสนอช่ือเสนอขอบัญญัติ
ทองถิ่น 

๒. ขอบัญญัติวาดวยเร่ืองท่ัวไป 
และเร่ืองเกี่ยวเนื่องกับงบประมาณ 
การคลัง การพาณิชย 
๓. กระบวนการเสนอ และออก
ขอบัญญัติทองถิ่น



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๕๘

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๐๘ รางขอบญัญตัเิชยีงใหมมหานครทีเ่กีย่วดวยการเงนิ หมายความถึง ราง

ขอบัญญัติเชียงใหมมหานครวาดวยขอความตอไปน้ีทั้งหมดหรือขอใดขอหนึ่ง 
(๑) การตั้งขึ้นหรือยกเลิก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแกไข หรือผอนหรือวาง ระเบียบ

การบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร
(๒) การจัดสรร รบั รกัษา หรอืจายเงินของเชยีงใหมมหานคร หรอืการโอน งบประมาณ

รายจายของเชียงใหมมหานคร 
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจาก 

ทรัพยสิน การจางและการพัสดุ 
(๕) การพาณิชยของเชียงใหมมหานคร 
(๖) การออกพันธบัตรของเชียงใหมมหานคร 
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมี

คํารับรองของผูวาราชการเชียงใหมมหานครหรือไม ใหประธานสภาเชียงใหมมหานครเปนผูวินิจฉัย
มาตรา ๑๐๙ เมือ่สภาเชยีงใหมมหานครไดพจิารณารางขอบญัญัตเิชียงใหมมหานคร 

และลงมตเิห็นชอบแลว ใหประธานสภาเชยีงใหมมหานครสงใหผูวาราชการเชยีงใหมมหานคร
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเชียงใหมมหานครมีมติเห็นชอบ และใหผูวาราชการเชียงใหม
มหานครลงนาม ในรางขอบัญญัติเชียงใหมมหานครที่ผานความเห็นชอบของสภาเชียงใหม
มหานครแลวประกาศใชบงัคบัเปนกฎหมายภายในสามสิบวนันบัแตวนัทีไ่ดรบัรางขอบญัญตัิ
จากประธานสภาเชียงใหมมหานคร



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๕๙

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๑๐ ในกรณีทีผู่วาราชการเชียงใหมมหานครไมเหน็ชอบดวยกบัสภาเชียงใหม

มหานคร ใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครสงรางขอบัญญัติน้ันพรอมดวยเหตุผลท่ีไมเห็นชอบ
ดวยใหสภาเชียงใหมมหานครภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
ไดรบัรางขอบญัญตัจิากประธานสภาเชยีงใหมมหานครเพือ่ใหสภาเชียงใหมมหานครพจิารณา
ใหม ถาผูวาราชการเชียงใหมมหานครไมสงใหสภาเชียงใหมมหานครภายในเวลาดังกลาว
ใหถือวา ผูวาราชการเชียงใหมมหานครเห็นชอบดวย และใหประธานสภาเชียงใหมมหานคร
ลงนามในรางขอบัญญัติน้ันแทนผูวาราชการเชียงใหมมหานครแลวประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย

ในกรณทีีผู่วาราชการเชยีงใหมมหานครไมเหน็ชอบดวยและสงใหสภาเชียงใหมมหานคร
พิจารณาใหม สภาเชียงใหมมหานครจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาไดลวงพนไป 
สามสบิวันนับแตวนัทีผู่วาราชการเชียงใหมมหานครสงกลบัใหสภาเชยีงใหมมหานคร นอกจาก
รางขอบญัญัตเิชยีงใหมมหานครท่ีเกีย่วดวยการเงิน สภาเชียงใหมมหานครอาจยกข้ึนพจิารณา
ใหมไดทันที

ในกรณีที่สภาเชียงใหมมหานครมีมติยืนยันรางเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครทั้งหมด ใหประธานสภาเชียงใหมมหานคร
สงราง ขอบญัญตัดิงักลาวใหผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ซึง่ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร
ตองดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๘ ถาผูวาราชการเชียงใหมมหานครไมดําเนินการตาม
กําหนด ใหประธานสภาเชียงใหมมหานครลงนามในรางขอบัญญัตินั้นแทนผูวาราชการ
เชียงใหมมหานครแลวประกาศเพ่ือใชบังคับเปนกฎหมาย 



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๖๐

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๑๑ รางขอบัญญัติเชียงใหมมหานครท่ีสภาเชียงใหมมหานครไมเห็นชอบดวย

ใหเปนอันตกไป ยกเวนรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
รางขอบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหน่ึง ผูวาราชการเชียงใหมมหานครหรือสมาชิกสภา

เชียงใหมมหานครจะเสนอใหมได เมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่สภาเชียงใหม
มหานครไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น

มาตรา ๑๑๒ งบประมาณรายจายของเชยีงใหมมหานครใหทาํเปนขอบญัญตัเิชยีงใหม
มหานคร ซึ่งผูวาราชการเชียงใหมมหานครเปนผูเสนอ ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ในปงบประมาณท่ีแลวนั้นไปพลางกอน

ถาปใดจํานวนเงินซ่ึงไดกําหนดไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณไมพอสําหรับการใชจายประจําปก็ดี หรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งงบประมาณ
รายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดี ใหทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม

มาตรา ๑๑๓ ภายใตบงัคบัมาตรา ๑๑๑ ในกรณทีีส่ภาเชียงใหมมหานครเห็นชอบดวย 
กบัรางขอบญัญตังิบประมาณรายจาย ใหสภาเชยีงใหมมหานครเลอืกคณะกรรมการวสิามญั
ตามมาตรา ๕๒ เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นตามขอบังคับของ
สภาเชียงใหมมหานคร และใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครลงนามและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใชบังคับ



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๖๑

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๑๔ ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่สภาเชียงใหมมหานครไมเห็นดวย 

กับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภาเชียงใหมมหานครต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม
มหานคร จาํนวนแปดคน และผูวาราชการเชยีงใหมมหานครต้ังบคุคลซ่ึงมไิดเปนสมาชิกสภา
เชียงใหมมหานคร จํานวนเจ็ดคน ประกอบเปนคณะกรรมการรวมเพ่ือพิจารณาหาขอยุติ
ความขัดแยงในสาระสําคัญท่ีบญัญตัไิวในรางขอบัญญตังิบประมาณรายจาย แลวรายงานผล
การพิจารณาตอสภาเชียงใหมมหานคร ภายในสิบวันนับแตวันที่สภาเชียงใหมมหานคร
ตั้งคณะกรรมการรวม

ถาสภาเชียงใหมมหานครยังไมเหน็ดวยกบัผลการพิจารณาของคณะกรรมการ รวมดวย
คะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครท้ังหมด ใหราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนอันตกไป และใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ในปงบประมาณปที่แลวนั้นไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ ใหนายกรัฐมนตรี สั่งยุบสภา
เชียงใหมมหานครถามีขอเสนอของผูวาราชการเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๑๑๕ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณและรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม สภาเชียงใหมมหานครจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในส่ีสิบหาวัน
นับแตวันท่ีสภาเชียงใหมมหานครไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายน้ันเปนครัง้แรก

ถาสภาเชียงใหมมหานครพิจารณารางขอบญัญตังิบประมาณรายจายนัน้ไมเสรจ็ ภายใน
เวลาที่กําหนดดังกลาวในวรรคหน่ึง ใหถือวาสภาเชียงใหมมหานครไดใหความเห็นชอบ
ในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายน้ัน และใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครลงนามและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับ



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่สภาเชียงใหมมหานครส้ินอายุ หรือมีการยุบสภาเชียงใหม

มหานคร บรรดารางขอบัญญัติเชียงใหมมหานครท่ีสภาเชียงใหมมหานครยังมิไดใหความเห็นชอบ 
หรือที่สภาเชียงใหมมหานครใหความเห็นชอบแลวแตผูวาราชการเชียงใหมมหานครยังมิได
ลงนาม และประกาศใชเปนกฎหมายภายในสามสิบวันนับแตวนัรบัรางขอบัญญัตจิากประธาน
สภาเชียงใหมมหานครใหเปนอันตกไป

มาตรา ๑๑๗ ในระหวางที่ไมมีสภาเชียงใหมมหานคร หรือในกรณีฉุกเฉินที่มีความ 
จําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะและ
จะเรียกประชุมสภาเชียงใหมมหานครใหทนัทวงทมีไิด ผูวาราชการเชียงใหมมหานครจะออก
ขอกําหนดเชียงใหมมหานครใหใชบังคับดังเชนขอบัญญัติ และเม่ือประกาศแลวใหใชบังคับได

ในการประชมุสภาเชยีงใหมมหานครคราวตอไป ใหนาํขอกาํหนดเชยีงใหมมหานครนัน้
เสนอตอสภาเชยีงใหมมหานครเพ่ืออนมุตั ิถาสภาเชยีงใหมมหานครอนุมตัแิลว ใหขอกาํหนด 
เชียงใหมมหานครน้ันใชบังคับเปนขอบัญญัติเชียงใหมมหานครตอไป ถาสภาเชียงใหม
มหานครไมอนุมัติใหขอกําหนดเชียงใหมมหานครน้ันเปนอันตกไป แตทั้งน้ีไมกระทบ
กระเทือนถึงกิจการท่ีไดกระทําไประหวางที่ใชขอกําหนดเชียงใหมมหานครนั้น

การอนมุตัหิรอืไมอนุมตัขิอกําหนดเชยีงใหมมหานคร ใหผูวาราชการเชยีงใหมมหานคร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๖๓

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ

หมวด ๙
งบประมาณ การคลัง และทรัพยสินของเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๑๑๘ บรรดารายไดอนัเกิดจากภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา ภาษี
นติบิคุคล ภาษีมรดก และคาธรรมเนยีมตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีเ่ชยีงใหมมหานครใหเชยีงใหม
มหานครมีอํานาจในการจัดเก็บและสงคืนกระทรวงการคลังรอยละสามสิบ

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม ตามวรรคหนึ่ง และ
การจัดการเงินรายไดจากภาษีตามวรรคหนึ่งใหออกเปนขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๑๑๙ ภาษบีาํรงุทองที ่ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภาษปีายอากรการฆาสตัว และ
ผลประโยชนอื่นอันเน่ืองในการฆาสัตวในพ้ืนท่ีเขตเชียงใหมมหานครที่อยูนอกเขตราชการ
สวนทองถ่ินอื่น ใหเชียงใหมมหานครจัดเก็บเปนรายไดของเชียงใหมมหานครตามกฎหมาย
วาดวยการน้ัน

มาตรา ๑๒๐ ภาษีและคาธรรมเนียมรถหรือรถยนต ภาษีทะเบียนรถยนตหรือ
จักรยานยนตหรือลอเล่ือนท่ีจัดเก็บไดในเขตเชียงใหมมหานครใหเปนรายไดของเชียงใหม
มหานครตามกฎหมายวาดวยการน้ัน

มาตรา ๑๒๑ ให เชียงใหมมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม ดังนี้

(๑) ภาษีมลพิษทางนํ้า

หมวดที่ ๙
งบประมาณ การคลัง และ
ทรัพยสินของเชียงใหมมหานคร
• การเก็บภาษี เกบ็โดยทองถ่ินเปน

หลกั สงใหสวนกลาง รอยละ ๓๐

• เชียงใหมมหานครมีอํานาจใน
การกําหนดประเภทภาษี และ
การจัดเก็บภาษีเองได

รายไดใดทีก่ฎหมายระบใุหเปนของ
เทศบาล ยังคงเปนของเทศบาลอยู



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๖๔

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๒) ภาษีมลพิษทางอากาศ
(๓) ภาษีคารบอนไดออกไซดจากรถยนต
(๔) คาธรรมเนียมการจัดการของเสียอันตราย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และการจัดการเงิน

รายไดจากภาษีตามวรรคหนึ่งใหออกเปนขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร
มาตรา ๑๒๒ ใหเชียงใหมมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงเชียงใหม

มหานคร สําหรับนํ้ามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและนํ้ามันที่คลายกัน และ
กาซปโตรเลียม ซึ่งสถานการคาปลีกในเขตเชียงใหมมหานครเปนผูจําหนายไดไมเกินลิตรละ
หาสตางค ราคาขายปลีกท่ีสูงเพ่ิมข้ึนไมเกินจํานวนภาษีท่ีเรียกเก็บตามมาตราน้ีไมถือวา
เปนการตองหามตามกฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด

มาตรา ๑๒๓ เชียงใหมมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและ
คาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนไดไมเกนิรอยละสิบของภาษี และคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหน่ึง 
หรือทุกประเภท ดังตอไปน้ี 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนนัตามกฎหมายวาดวยการพนนั ในการ

เสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหตัดทิ้ง ภาษีอากรและ
คาธรรมเนียมตามมาตราน้ี ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการน้ัน



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๖๕

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๒๔ เชียงใหมมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม โดยให

กําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม เพ่ิมข้ึนจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปน้ี
(๑) ในกรณทีีป่ระมวลรษัฎากรเรียกเก็บภาษีมลูคาเพิม่ในอัตรารอยละศูนยใหเชียงใหม

มหานครเก็บในอัตรารอยละศูนย
(๒) ในกรณีทีป่ระมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมลูคาเพิม่ในอัตราอ่ืน ใหเชยีงใหมมหานคร

เก็บหน่ึงในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๑๒๕ กิจการใดที่กฎหมายมอบหนาที่ใหเทศบาลเปนเจาหนาที่ดําเนินการ 

ถากิจการนั้นอยูในเขตเชียงใหมมหานครใหเชียงใหมมหานครเปนเจาหนาที่ดําเนินการตาม
กฎหมายน้ัน และบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับเนื่องในกิจการเชนวานั้น 
ใหเปนรายไดของเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๑๒๖ เชียงใหมมหานครอาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมใดๆ จาก
ผูซึง่ใชหรอืไดประโยชนจากบริการสาธารณะท่ีเชยีงใหมมหานคร จดัใหมขีึน้ไดเม่ือไดรบัความ
เห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี

มาตรา ๑๒๗ ในการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร รองผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ปลัดเชียงใหมมหานคร 
รองปลัดเชียงใหมมหานคร ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมี



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๖๖

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
ฐานะเปนสํานัก หัวหนาศูนยประสานงานเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารง
ตาํแหนงเทียบเทาท่ีผูวาราชการเชียงใหมมหานครแตงตัง้เปนพนักงานเจาหนาท่ีมอีาํนาจและ
หนาท่ีปฏิบัติการตามกฎหมาย

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ ใหปลัดเชียงใหมมหานคร หรือหัวหนาศูนย
ประสานงานเขต โดยความเห็นชอบของผูวาราชการเชียงใหมมหานคร มีอํานาจสั่งยึด และ
สั่งขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดชอบเสียภาษีอากรได โดยมิตองขอใหศาลออก
หมายยึดหรือสั่ง 

วธิยีดึและขายทอดตลาดทรพัยสนิดงักลาวในวรรคสอง ใหปฏบิตัติามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง โดยอนุโลม

เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาด เมื่อหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายในการยึดและขาย 
และเงินภาษีอากรคางชําระออกแลว ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน

มาตรา ๑๒๘ เชียงใหมมหานครอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากทรัพยสินของเชียงใหมมหานคร
(๒) รายไดจากการสาธารณูปโภคของเชียงใหมมหานคร
(๓) รายไดจากการพาณิชยของเชียงใหมมหานคร การทํากจิการรวมกับบุคคลอืน่ หรอื

จากสหการ
(๔) ภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตามท่ีจะมีกฎหมายบัญญตัไิวใหเปนของเทศบาล หรอื

มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของเชียงใหมมหานครโดยเฉพาะ



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๖๗

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๕) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว
(๖) คาบริการตามมาตรา ๑๐๑
(๗) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเชียงใหม

มหานคร และตราเปนขอบัญญัติเชียงใหมมหานคร
(๘) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบ

จากสภาเชียงใหมมหานคร
(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ หรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืนและเงินสมทบ

จากรัฐบาล
(๑๐) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรอืองคการระหวางประเทศ
(๑๑) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ ซึ่ง

ไดรับความเห็นชอบจากสภาเชียงใหมมหานคร
(๑๒) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนที่มีผูอุทิศให
(๑๓) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน
(๑๔) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการเพ่ือมุงแสวงหา 

กําไรในเชียงใหมมหานครตามที่จะมีกฎหมายกําหนด
(๑๕) รายไดจากการจดัเกบ็ภาษทีรัพยสนิหรอืคาธรรมเนยีมพเิศษตามทีจ่ะมขีอบญัญตัิ

กําหนด
(๑๖) รายไดอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของเชียงใหมมหานคร



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๖๘

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๒๙ เชียงใหมมหานครอาจมีรายจายดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจางประจํา
(๓) คาจางชั่วคราว
(๔) คาตอบแทน
(๕) คาใชสอย
(๖) คาสาธารณูปโภค
(๗) คาวัสดุ
(๘) คาครุภัณฑ
(๙) คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
(๑๐) เงินอุดหนนุ
(๑๑) รายจายอื่นตามที่กฎหมายหรือระเบียบของเชียงใหมมหานครกําหนดไว
(๑๒) รายจายตามขอผูกพัน
มาตรา ๑๓๐ การจายเงินของเชียงใหมมหานครใหเปนไปตามท่ีไดอนุญาตไวใน

ขอบญัญัตงิบประมาณรายจายประจาํปหรอืขอบญัญตังิบประมาณรายจายเพิม่เตมิ การจาย
เงนิ ซึง่มไิดอนญุาตไวในขอบัญญตังิบประมาณรายจาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกีาร
ที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติวาดวยการนั้น



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๖๙

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๓๑ ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบการรับเงิน การจายเงิน 

การบัญชี การเงิน และทรัพยสินอื่นๆ ของเชียงใหมมหานคร
เมื่อสิ้นปงบประมาณใหผูวาราชการเชียงใหมมหานครประกาศรายงานการรับจาย 

เงินประจําปงบประมาณที่สิ้นสุดลงน้ันโดยมิชักชา
รายงานการรับจายเงินประจําปตามวรรคสอง เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ได

ตรวจสอบแลว ใหทาํรายงานผลการตรวจสอบเสนอผูวาราชการเชยีงใหมมหานครเพือ่เสนอ
สภาเชียงใหมมหานครและสภาพลเมือง

หมวด ๑๐
การมีสวนรวมของภาคพลเมือง

มาตรา ๑๓๒ พลเมืองในทองถ่ินมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเชียงใหม
มหานคร

เชียงใหมมหานครตองจัดใหมีวิธีการที่ใหพลเมืองมีสวนรวมตามวรรคหนึ่งโดยทําเปน
ประกาศปดไว ณ ที่ทําการของเชียงใหมมหานครและเผยแพรในระบบสารสนเทศดวย

มาตรา ๑๓๓ เชียงใหมมหานครตองจัดใหพลเมืองมีสวนรวมตามมาตรา ๑๓๒ 
วรรคหน่ึง อยางนอยเมื่อจะดําเนินการในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาเชียงใหมมหานคร

หมวดที่ ๑๐
การมีสวนรวมของ

ภาคพลเมือง
• เนนการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการพัฒนาขอเสนอจากพื้นที่ 
รับรู ปรับปรุง ขอบัญญัติ ผาน
ชองทางตางๆ เชน การประชุม 
การเผยแพรขอมูลทางวิทยุ  
สื่อทองถิ่น



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๗๐

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๒) การจัดทํางบประมาณรายจาย
(๓) การประชุมสภาเชียงใหมมหานคร
(๔) การกําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินภาษี
มาตรา ๑๓๔ วธิกีารเขามสีวนรวมของพลเมอืงในเชยีงใหมมหานครตามมาตรา ๑๓๓ 

วรรคสองอาจกระทําไดดวยวิธีดังตอไปน้ี
(๑) การเปดเผยขอมูลใหพลเมืองทราบ
(๒) การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
(๓) การสอบถามความคิดเห็นของพลเมือง
(๔) การเขามีสวนรวมในฐานะเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
(๕) การจัดใหมีการลงประชามติ
(๖) การเขาฟงประชุมสภาเชียงใหมมหานคร
(๗) การมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะ
(๘) วิธีการอื่นที่ผูวาราชการเชียงใหมมหานครกําหนดโดยความเห็นชอบของ

สภาเชียงใหมมหานคร
การเขามีสวนรวมของพลเมืองในเรื่องใด โดยวิธีการอยางใดใหเปนไปตามที่เชียงใหม

มหานครประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓๒ วรรคสอง

• การเปดเผยขอมูล และการ
ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

มีกลไกท้ังกรรมาธิการ จากสภาพลเมือง
ที่เปนกลไกการเช่ือมประสานกับ
หนวยงานทองถิ่น รวมทั้งการกลไก 
สํานักเลขาธิการสภาพลเมือง ทํา
หนาท่ีผลักดันใหการทํางานเปนไป
ตามนโยบายของสภาพลเมือง



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๗๑

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๓๕ การเปดเผยขอมูลใหพลเมืองทราบตามมาตรา ๑๓๔ (๑) ในเรื่องใด

ใหเปดเผยขอมลูทัง้ปวงทีเ่กีย่วกบัเรือ่งน้ันทีม่ใิชเปนความลบัของทางราชการ โดยจดัทาํเปน
รายงานสรปุใหพลเมอืงไดทราบ และกรณทีีเ่ปนเรือ่งเกีย่วกบัผลการดาํเนนิงานของเชยีงใหม
มหานครอยางนอยตองมีขอมูลโดยสรุปในเรื่องดังตอไปนี้

(๑) งบประมาณรายจายประจําป ซึ่งตองมีรายการเปรียบเทียบระหวางประมาณการ
รายรับกับรายจายจริง และประมาณการรายจายกับรายจายจริงของแตละรายการ รวมทั้ง
ผลการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และผูไดจัดซ้ือจัดจาง รวมทั้งเงินสะสมและเงินกู

(๒) รายงานผลการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวกับบริหารสาธารณะโดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับจํานวนเงินที่ใช ที่มาของเงินดังกลาว และผลที่พลเมืองไดรับ

(๓) ผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ องคกรตรวจสอบ หรอืองคกร
อิสระอื่นๆ ในกรณีที่มีการทักทวงจากหนวยงานดังกลาวในเรื่องใด ตองเปดเผยคําทักทวง
นั้นดวย

รายงานตามวรรคหนึง่ใหปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ทีท่าํการเชยีงใหมมหานครและ
ใหเผยแพรในระบบสารสนเทศดวย ทั้งนี้ การจัดทําและเปดเผยรายงานดังกลาวไมเปนการ
ตดัสทิธพิลเมอืงทีจ่ะขอตรวจสอบขอมลูอืน่ใดตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ

มาตรา ๑๓๖ การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะตามมาตรา ๑๓๔ (๒) เชียงใหม
มหานครอาจกระทําไดโดยวิธีการดังตอไปน้ี



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๗๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๑) การจัดใหมีการประชุมพลเมืองเพื่อรับฟงความคิดเห็นในเรื่องที่เห็นสมควร
(๒) การจดัใหมแีละเผยแพรใหพลเมอืงทราบถงึชองทางทีพ่ลเมอืงจะสามารถมหีนงัสอื

เสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่หรือการจัดบริการสาธารณะของเชียงใหมมหานคร
(๓) การชี้แจงขอสอบถามหรือขอสงสัยของประชาชนท่ีสอบถามเปนหนังสือเกี่ยวกับ

เรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของเชียงใหมมหานคร
มาตรา ๑๓๗ การจัดใหมกีารสอบถามความคิดเหน็ของพลเมอืงตามมาตรา ๑๓๔ (๓) 

เชียงใหมมหานครอาจกระทําไดตามท่ีเห็นสมควร แตอยางนอยตองจัดใหมีการสอบถาม
ความคิดเห็นของพลเมืองในกรณีดังตอไปน้ี

(๑) เชียงใหมมหานครจะดําเนินการใดท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอพลเมืองอยาง
รนุแรงดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรพัยากรธรรมชาติ หรอืสุขภาพหรือกระทบตอวถิชีวีติความ
เปนอยูของพลเมืองในสาระสําคัญ

(๒) เม่ือพลเมืองจํานวนไมนอยกวาหาพันเขาช่ือกันรองขอใหเชียงใหมมหานครดําเนินการ
สอบถามความคดิเห็นของพลเมอืงในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการใหบรกิารสาธารณะหรอืการกาํหนด
นโยบายของเชียงใหมมหานคร

ในการดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองตามวรรคหน่ึง ใหเชียงใหมมหานคร
เปดเผยขอมูล คําชี้แจง เหตุผลความจําเปน และผลกระทบของการดําเนินงาน ผลดีและ
ผลเสียที่อาจเกิดขึ้น มาตรการปองกัน แกไข และเยียวยา ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่จะ
ทําใหพลเมืองทราบถึงลักษณะการดําเนินงานของเชียงใหมมหานครอยางเพียงพอ



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๗๓

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๓๘ เมื่อไดดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองตามมาตรา ๑๓๗ 

แลว ใหเชียงใหมมหานครนําผลการสอบถามความคิดเห็นมาใชประกอบในกระบวนการ
ตัดสินใจดวย

มาตรา ๑๓๙ การจัดใหพลเมืองเขารวมเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตามมาตรา ๑๓๔ (๔) จะแตงต้ังใหพลเมืองเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือหนาที่อื่นใดที่จะทําใหตองรับผิดทางแพงหรือทางอาญา
โดยตรงไมได

มาตรา ๑๔๐ กรณีที่เชียงใหมมหานครจะดําเนินการใดที่จะมีผลกระทบตอพลเมือง
อยางกวางขวางและพลเมืองมีขอโตแยงหรือมีความเห็นขัดแยงกันอยางรุนแรงผูวาราชการ
เชียงใหมมหานครโดยความเห็นชอบของสภาเชียงใหมมหานคร จะจัดใหมีการลงประชามติ
ของพลเมืองก็ได

การลงประชามติตามวรรคหนึ่ง ตองมิใชการใหความเห็นหรือไมเห็นชอบในเรื่อง
ตัวบุคคล เชื้อชาติ ศาสนา หรือเรื่องที่มีผลกระทบตอความม่ังคงของรัฐ

มาตรา ๑๔๑ เมือ่จะจดัใหมกีารลงประชามต ิใหผูวาราชการเชยีงใหมมหานครกาํหนด
วันลงประชามติซึ่งตองเปนวันเดียวกันในทุกทองที่

มาตรา ๑๔๒ กอนถึงกําหนดวันลงประชามติไมนอยกวาสามสิบวันใหผูวาราชการ
เชียงใหมมหานครประกาศใหพลเมืองทราบกําหนดวันลงประชามติ พรอมทั้งรายละเอียด
ดังตอไปน้ี



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๗๔

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
(๑) เร่ืองท่ีจะใหลงประชามติ ซึ่งตองมีเนื้อหาชัดเจนและเพียงพอท่ีจะทําใหผูมีสิทธิ

ออกเสียงลงประชามติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบได
(๒) วันเวลาและสถานที่ที่จะลงประชามติ
(๓) กําหนดเวลาและสถานท่ีที่ยื่นคํารองขอเพ่ิมชื่อหรือใหถอนชื่อ
ประกาศตามวรรคหน่ึงใหประกาศไว ณ ที่ทําการเชียงใหมมหานครและสถานท่ีอื่น

ที่พลเมืองสามารถรับทราบไดโดยสะดวกและทั่วถึง
มาตรา ๑๔๓ ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายน้ี เปนผูมีสิทธิออกเสียงลงประชามติ
การออกเสียงประชามติใหใชวิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ และตองมีผูมาออกเสียงไมนอย

กวากึง่หน่ึงของจํานวนผูมสีทิธอิอกเสียงท้ังหมด หากมีผูมาออกเสียงไมถงึกึง่หน่ึงของจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดใหการออกเสียงประชามติน้ัน เปนอันตกไปโดยไมตองนับบัตรออกเสียง

ในกรณีท่ีเสียงขางมากของผูท่ีมาออกเสียงมีมติไปในทางใด ใหเชียงใหมมหานครดําเนินการ
ใหเปนไปตามมตินั้น ถาผลออกเสียงมีคะแนนเสียงเทากัน ใหเชียงใหมมหานครดําเนินการ
ไปตามท่ีเห็นสมควร

หลักเกณฑและวิธีการการลงประชามติ การนับคะแนน การประกาศผล และการอื่นที่
จาํเปนเก่ียวกับการลงประชามติใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูวาราชการเชียงใหมมหานครกําหนด

มาตรา ๑๔๔ ใหเชียงใหมมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือรักษาความสงบ
เรยีบรอยในการออกเสยีงประชามตขิองพลเมอืง โดยไมขดัหรอืแยงตอพระราชบญัญตันิีห้รอื
กฎหมายอื่น



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๗๕

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๔๕ พลเมืองสามารถมีสวนรวมในกระบวนการนิติบัญญัติไดดังนี้
(๑) กอนการนํารางขอบัญญัติดังกลาวเขาสภาเชียงใหมมหานคร ไมนอยกวาสิบหาวัน 

ตองจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในระดับเทศบาลและระดับเชียงใหม
มหานคร อยางนอยหาเทศบาล โดยตองมีการประชาสัมพันธและเผยแพรรางขอบัญญัติ 
การจัดประชุมดวยส่ือทองถ่ินและปายประกาศในท่ีสาธารณะขนาดใหญเห็นไดชัด ไมนอยกวา
สามวันกอนการประชุม 

(๒) มีการเผยแพรขอบัญญัติดังกลาวใหประชาชนในเชียงใหมมหานครรับทราบ 
อยางนอยหนึง่เดอืนดวยการประกาศในเวบ็ไซต ลงโฆษณาในหนงัสอืพมิพทองถ่ินอยางนอย
สามวัน ติดประกาศในที่สาธารณะ และพิมพแจกเปนเอกสารเผยแพรทั่วไป

(๓) มีการประกาศ และประชาสัมพันธวัน เวลา สถานท่ี กําหนดการประชุมสภา
เชียงใหมมหานครเพ่ือพิจารณาขอบัญญัติใหประชาชนทราบทางระบบสารสนเทศของ
เชียงใหมมหานคร หนังสือพิมพทองถ่ินอยางนอยสองฉบับ กอนการประชุมไมนอยกวาสามวัน 

(๔) ประชาชนมสีทิธิเ์ขารับฟงการเสนอขอบญัญตั ิในการประชมุสภาเชยีงใหมมหานคร
(๕) เมื่อครบส้ินปงบประมาณตองมีการเปดแถลงผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานแตละ

โครงการโดยสภาเชียงใหมมหานคร
(๖) หนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายใน ตองสงรายงานการตรวจสอบใหสภา

เชียงใหมมหานคร และเผยแพรตอสาธารณะ



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๗๖

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
การเปดประชุมสภาเชียงใหมมหานคร ตองมีการติดประกาศ ประชาสัมพันธ ใหประชาชน

เขารวมรับฟง ทางวิทยุชุมชน หนังสือพิมพทองถ่ิน อยางนอยสองฉบับ กอนการเปดประชุม
ไมนอยกวาเจด็วนั มกีารถายทอดเสียงการประชุมสภา ดวยกรมประชาสัมพนัธจงัหวดั มกีาร
เผยแพรรายงานการประชมุสภาในเวบ็ไซต มกีารทาํแหลงเกบ็เอกสารทีร่วบรวมมตกิารประชมุ 
วาระการประชุม ผูเขารวมประชุม ผูลงมติการประชุม โครงการการใชจายเงิน โครงการการจัดซ้ือ
จดัจาง รายงานการจัดซ้ือจัดจาง ผูจดัซือ้จดัจาง พรอมท้ังใหแจงไวในเว็บไซต ซึง่ถอืเปนหนาท่ี 

มาตรา ๑๔๖ การถอดถอนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร ผูวาราชการเชียงใหม
มหานคร ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเชียงใหมมหานครมีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวา
หาพันคนสําหรับสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร และไมนอยกวาหน่ึงหม่ืนคนสําหรับ
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร เห็นวาสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครผูใดไมสมควรดํารง
ตาํแหนงสามารถเขาชือ่เพ่ือเสนอใหมกีารถอดถอนได  ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสภาเชียงใหมมหานครและผูวาราชการเชียงใหมมหานคร

มาตรา ๑๔๗ ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร สมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร มีหนาที่
ยื่นบัญชีแสดงทรัพยสินแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของตน คูสมรส และบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนติภิาวะตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติทกุครัง้ทีเ่ขารบั
ตําแหนงหรือพนจากตําแหนง 

บัญชีตามวรรคหน่ึง ใหยื่นพรอมเอกสารประกอบซ่ึงเปนสําเนาหลักฐานท่ีพิสูจน
ความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๗๗

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองใหรวมถึง

ทรัพยสินของผูวาราชการเชียงใหมมหานคร สมาชิกสภาเชียงใหมมหานครท่ีมอบหมาย
ใหอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวาทางตรงหรือทางออม 

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๔๘ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ระเบียบ 
ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํา
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งที่ใชบังคับ
อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๔๙ ใหดําเนินการใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหม
มหานคร และผูวาราชการเชียงใหมมหานครภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ

มาตรา ๑๕๐ ใหเชียงใหมมหานครจัดใหมีสวนราชการตามมาตรา ๗๙ ภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๑๕๑ ใหดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร ผูวาราชการเชียงใหม
มหานครใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

บทเฉพาะกาล

• เทศบาลที่มีอยู ใหมีอยูตอไป
กํานัน ผูใหญบานที่มีอยู ใหมีอยู
ตอไป โดยขึ้นการบังคับบัญชากับ
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๗๘

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๕๒ ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหม

มหานครและผูวาราชการเชียงใหมมหานคร ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรมาใชบังคับโดยอนุโลม และใหอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด
ตามกฎหมายนัน้เปนอาํนาจหนาทีข่องปลดัเชยีงใหมมหานคร และใหนายกรฐัมนตรปีระกาศ
จํานวนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครที่จะทําการเลือกตั้งในแตละเขตนั้น

จํานวนสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครที่แตละเขตจะพึงมี ใหคํานวณตามเกณฑจํานวน 
ราษฎรแตละเขตตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศคร้ังสุดทาย
กอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกา ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร
ในราชกิจจานุเบกษา โดยถือเกณฑหนึ่งแสนคนตอสมาชิกสภาเชียงใหมมหานครหน่ึงคน 
เขตใดมรีาษฎรไมถงึหนึง่แสนคน ใหมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาเชยีงใหมมหานครในเขตนัน้ได
หนึ่งคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคนก็ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร
ในเขตนัน้เพิม่ขึน้อกีหนึง่คนตอจํานวนราษฎรทุกหนึง่แสนคน เศษของหนึง่แสนถาถงึหาหม่ืน
หรือกวาน้ันใหนับเปนหนึ่งแสน 

มาตรา ๑๕๓ ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๗๐ ใหนําบัญชีอัตรา
เงินเดือนของผูวาราชการเชียงใหมมหานคร รองผูวาราชการเชียงใหมมหานคร เลขานุการ
ผูวาราชการเชียงใหมมหานคร และผูชวยเลขานุการผูวาราชการเชียงใหมมหานคร 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และฉบับแกไข
เพิ่มเติมมาใชบังคับ



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. ....... ๗๙

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๕๔ นับตั้งแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวันเลือกต้ังสมาชิกสภา

เชยีงใหมมหานครตามมาตรา ๒๕ ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมซึง่ดาํรง
ตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงมีวาระอยูในตําแหนง
ตอไปและทําหนาทีส่มาชกิสภาเชียงใหมมหานครไปพลางกอน ในระหวางระยะเวลาดงักลาว
เมื่อมีเหตุอันสมควร ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมทั้งคณะหรือแตละบุคคลพนจากตําแหนง 
และจะแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงแทนก็ได

ในกรณีที่สมาชิกสภาเชียงใหมมหานครวางลงในระหวางระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 
นายกรัฐมนตรีจะแตงต้ังบุคคลที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงแทนก็ได

มาตรา ๑๕๕ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมและรองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คงอยูในตําแหนงตอไป จนกวาผูวาราชการเชียงใหมมหานครซ่ึงไดรับเลือกต้ังตามมาตรา ๕๙ 
จะเขารบัหนาที ่ในระหวางระยะเวลาดังกลาวเม่ือมีเหตุอนัสมควรใหนายกรัฐมนตรีมอีาํนาจ
สั่งใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมและรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม พนจากตําแหนงและจะแตงต้ังบุคคลที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงแทนก็ได

มาตรา ๑๕๖ ใหตาํแหนงกาํนนั ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และ
สารวัตรกํานันในเขตเชียงใหมมหานครท่ีมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ยังคงมีอยูตอไป 
โดยขึ้นการบังคับบัญชากับหัวหนาศูนยประสานงานเขตและผูวาราชการเชียงใหมมหานคร
ตามลําดับ



(ราง) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร พ.ศ. .......๘๐

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหมมหานคร สาระสําคัญ
มาตรา ๑๕๗ ใหบรรดาเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลทั้งหลายยังคงอยูตอไป

จนกวาจะยกฐานะเปนเทศบาลดวยกันเสียทั้งหมดตามหลักเกณฑและวิธีตามขอบัญญัติ
เชียงใหมมหานครและใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนอันถูกยุบเลิกไปเมื่อมีการ
ประกาศผลการเลือกตั้งผูวาราชการเชียงใหมมหานครและสมาชิกสภาเชียงใหมมหานคร
อยางเปนทางการ และใหทรัพยสิน หนี้สิน และบุคลากรของจังหวัดเชียงใหมและองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมตกเปนของเชียงใหมมหานคร

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการจัดรูปแบบการ
บรหิารราชการจงัหวดัเชยีงใหมในรปูแบบการบรหิารราชการสวนภูมภิาคมคีวามไมเหมาะสม
กับกาลสมัย ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเชียงใหมมหานครมีความเหมาะสมและ
คลองตัว สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนได โดยสะดวกรวดเร็ว และ
มปีระสทิธิภาพ และเพือ่ใหเปนไปตามหลกัการปกครองสวนทองถิน่ทีก่าํหนดไวในรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย 


