
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

พ.ศ.  2566 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  97  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชก าร

กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2528  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  จึงตรา
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้  ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ส านักงาน
พัฒนาที่อยู่อาศัย  พ.ศ.  2566” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  พ.ศ.  2545 
บรรดาข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้ง 

ในส่วนที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนีไ้ด้ตราไวแ้ลว้  ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน  
ข้อ  4  ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้   
“ชุมชน”  หมายความวา่  ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
“การพัฒนาที่อยู่อาศัย”  หมายความว่า  การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดิน  ที่อยู่อาศัย   

ในนามกรุงเทพมหานคร  อันได้แก่  การสร้าง  ซื้อ  จัดหา  จ าหน่าย  ยืม  ให้ยืม  ขอใช้  ให้ใช้  ให้สิทธิ  เช่า   
ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  จ านอง  รับจ านอง  รับบริจาค  ถือกรรมสิทธิ์  เป็นต้น  และรวมถึง  
การปรับปรุงชุมชนและการปรับปรุงที่ดิน  ทรัพย์สินที่เอกชนยินยอมให้กรุงเทพมหานครใช้เพ่ือรอง รับ  
การพัฒนาที่อยู่อาศัยของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

“การจัดการที่อยู่อาศัย”  หมายความว่า  การวางแผน  การประสานงาน  การก าหนดแนวทางปฏิบัติ    
การวางหลักเกณฑ์  เ พ่ือการด าเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการเข้าอยู่อาศัยของประชาชน   
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ผู้มีรายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาส   

“ผู้มีรายได้น้อย”  หมายความว่า  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอ  
ต่อการด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  โดยอาจแบ่งได้เป็น  2  กลุ่ม  คือ 

(1) กลุ่มผู้มีรายได้แต่ละเดือนไม่แน่นอน  เช่น  อาชีพรับจ้างทั่วไป  รับจ้างรายวัน  ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ  แม่บ้าน  เกษตรกร  ค้าขายประเภทหาบเร่แผงลอย 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



(2) กลุ่มผู้ มีรายได้ค่อนข้างแน่นอน  เช่น  พนักงาน  ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   
ซึ่งตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 
“ผู้ด้อยโอกาส”  หมายความว่า  ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้าน

เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  สาธารณสุข  การเมือง  กฎหมาย  วัฒนธรรม  อัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ   
ภัยสงคราม  และสาธารณภัย  รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  ตลอดจนผู้ประสบ 
ปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบอันจะส่งผลให้ไม่สามารถด า รงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น  เช่น   
คนยากจน  คนเร่ร่อน  ผู้พ้นโทษ  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  และครอบครัว  หรือตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการ  
กรุงเทพมหานครก าหนด   

ข้อ 5 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  และใหมี้
อ านาจ  ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เปน็ไปตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 6 ให้กรุงเทพมหานครด าเนินการพาณิชย์ว่าด้วยส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมี
วัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

(1) ช่วยเหลือประชาชน  ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  ผู้มีรายได้น้อย   
ผู้ด้อยโอกาส  เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 

(2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยูอ่าศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 
(3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น   

องค์กรอื่นของรัฐ  องค์กรเอกชน  และภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 
ข้อ 7 ให้มีส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  โดยใช้ชื่อย่อว่า  “สพอ.”  มีหน้าที่และอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ในขอ้  6 
(2) ด าเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 
(3) ด าเนินการรับจ้างออกแบบอาคารที่พักอาศัย  อาคารชุด  และสถานที่ราชการ 
(4) ด าเนินการรับจ้างบริหารจัดการ  และการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่อาศัย 
(5) มอบหมายหรือว่าจ้างสถาบันทางการเงินในประเทศหรือต่าง ประเทศให้บริหารเงิน 

ตามจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด  เพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย  
ข้อ 8 ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยอาจได้มาซึ่งเงนิหรือทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(1) งบประมาณ  เงินอุดหนุนหรือทรัพยส์ินของกรุงเทพมหานคร 
(2) เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สนิจากรัฐบาล 
(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือใหค้วามช่วยเหลือส านักงานพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย 
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(4) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  
(5) ดอกผลอันเกิดจากเงินหรือทรัพย์สนิของส านกังานพัฒนาที่อยูอ่าศัย 
(6) เงินกู้หรือทรัพย์สินจากกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์การ  หรือนิติบุคคลต่าง ๆ    
(7) เงินกู้หรือทรัพย์สินจากกองทนุอื่น ๆ    
(8) เงินกู้หรือทรัพย์สินจากต่างประเทศ  องค์การต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ 

หมวด  2 
คณะกรรมการ 

 
 

ข้อ 9 ให้มีคณะกรรมการจ านวนไม่เกินเก้าคน  ประกอบด้วย 
(1) กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนสามคน  ได้แก่  ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัด

กรุงเทพมหานคร  ที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสงัคม  และผู้อ านวยการ 
(2) กรรมการผู้ ท รงคุณวุฒิที่ มีความ รู้คว ามสามารถด้ านการเ งินห รือการคลังหรือ 

การบริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์หรือกฎหมายหรือด้านอื่น  ๆ ที่จ าเป็นต่อการบริหารกิจการของส านักงาน 
พัฒนาที่อยู่อาศัยที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจ านวนไม่เกินหกคน  โดยในจ านวนนี้อาจเป็น
ข้าราชการจ านวนไม่เกินหนึ่งคน 

ให้คณะกรรมการเลือกประธานกรรมการจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ 
ให้ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย   

เป็นรองประธานกรรมการ  และผู้อ านวยการเปน็เลขานกุาร 
กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการปฏบิตัิ

หน้าที่แทน  โดยมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับประธานกรรมการ   
กรณีประธานกรรมการว่างลง  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน 

ภายในสามสิบวัน  แล้วให้คณะกรรมการเลือกประธานกรรมการต่อไป  เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่ง 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหกสิบวัน  ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประธาน
กรรมการ 

ข้อ  10 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้ม  ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย   
(2) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบหา้ปีแต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(3) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเปน็บุคคลล้มละลายทุจริต 
(5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(6) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือด ารงต าแหนง่ในทางการเมือง 

้หนา   ๕๖
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(7) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(8) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีในสัญญากับส านกังานพัฒนาที่อยู่อาศัย  หรือในกิจการที่กระท าใหแ้ก่

ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับส านักงานพัฒนา 
ที่อยู่อาศัย  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ข้อ  11 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและสามารถได้รับการแต่งตั้ง   
เป็นกรรมการได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกันหรือด ารงต าแหน่งรวมกันไม่เกินแปดปี 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  ยังมีวาระอยู ่
ในต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้น  
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้วนั้น  หรือของกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน  แล้วแต่กรณี 

เม่ือครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หรือพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  12  (5)  หากยังมิได้มี 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ข้อ  12 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  เม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  10 
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งให้พ้นจากต าแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่  หรือมีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(5) เม่ือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง 
ข้อ  13 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนิน งาน  

ของส านักงานพัฒนาที่อยูอ่าศัย 
(2) ให้ความเห็นชอบค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
(3) ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส านักงานพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย 
(4) อนุมัติแผนการเงินและแผนการลงทุนของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยค านึงถึง 

ความคุ้มค่าของการลงทุน 
(5) ควบคุมการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
(6) ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยพร้อมปรับแผนการด าเนินงาน  

ให้เหมาะสม   

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



(7) จัดให้มีการตรวจสอบบัญชี  การเงิน  พัสดุ  และทรัพย์สินของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศยั

โดยให้รายงานการตรวจสอบบัญชีพร้อมทั้งงบดุลและรายงานประจ าปีเสนอผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(8) จัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ

รางวัล  แก่คณะกรรมการ  พนักงาน  และพนักงานชั่วคราวของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 

(9) ให้ความเห็นชอบการกู้เงิน  ยืมเงิน  หรือท าการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารหรือสถาบัน

การเงินหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร  เพ่ือเป็นทุนด าเนินกิจการส านักงาน

พัฒนาที่อยู่อาศัยในนามของกรุงเทพมหานคร  โดยเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือขอรับ 

ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 

(10) ให้ความเห็นชอบการยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร 

(11) เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการออกระเบียบ  เพ่ือปฏิบัติตามข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานครนี้ 

(12) ให้ความเห็นชอบการสรรหา  เงื่อนไขการท างาน  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลิกสัญญาจ้าง  

การประเมินผลการท างาน  และค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นของผู้อ านวยการ 

(13) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 

(14) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

ข้อ  14 การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการ

ท าหน้าที่แทน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชมุ

เลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่แทน 

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากขององค์ประชุม 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ  15 การประชุมของคณะอนุกรรมการให้น าข้อ  14  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



หมวด  3 
การบริหารและด าเนินกิจการ 

 
 

ข้อ  16 ให้ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยมีผู้อ านวยการคนหนึ่งซึ่งมาจากการจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินงานและเป็นผูบ้ังคับบญัชาพนักงานส านกังานพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ   

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการให้เป็นไปตามขอ้  20 
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอ านาจจ้างและเลิกจ้างผู้อ านวยการ  โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 
การจ้างผู้อ านวยการให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินสี่ปี  เ ม่ือผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 

ครบก าหนดเวลาตามสัญญาจ้างแล้วอาจเข้ารับการคัดเลอืกเป็นผูอ้ านวยการได้อีกเพียงคราวเดียว 
การท าสัญญาจ้างตามวรรคสี่  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจาก  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง  ทั้งนี้  สัญญาจ้างอย่างน้อยต้องมีข้อก าห นด
เกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่ง  เงื่อนไขการท างาน  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลิกสัญญาจ้าง   
การประเมินผลการท างานและค่าจ้างรวมทั้งผลประโยชน์อืน่ของผู้อ านวยการ   

ข้อ  17 ผู้อ านวยการต้องเป็นผู้สามารถท างานให้แก่ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยได้เต็มเวลา
และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย   
(2) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบหา้ปีแต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์   
(3) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ 

ของส านักงานพัฒนาที่อยูอ่าศัย  ตามที่ก าหนดไว้ในวตัถุประสงค์และหนา้ที่และอ านาจ 
(4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ  10 
ข้อ  18 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง  เม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึง่อยา่งใดตามข้อ  17 
มติของคณะกรรมการให้ผู้อ านวยการออกจากต าแหน่งตาม  (3)  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการเท่าที่มีอยู ่ โดยไม่นับรวมผู้อ านวยการ 
ข้อ  19 ผู้อ านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  นโยบาย  
และมติของคณะกรรมการรวมทั้งให้มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



(1) เสนอแผนงาน  และโครงการต่อคณะกรรมการ  เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานพัฒนา
ที่อยู่อาศัยบรรลุวัตถุประสงค์ 

(2) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่าง  ๆ   ของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย   
รวมทั้งรายงานการเงินและการบัญชีตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อ  
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

(3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและด าเนินงานของส านักงานพัฒนาที่อยูอ่าศยั  
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ 

(4) แต่งตั้งรองผู้อ านวยการหรือต าแหน่งเทียบเท่าไม่เกินสองคนโดยได้รับความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ 

ข้อ  20 ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  
ความสามารถด้านการเงิน  หรือการคลัง  หรือการบริหารธุรกิจ  หรือเศรษฐศาสตร์  หรือกฎหมาย  หรือ
ด้านอื่น ๆ   ที่จ าเป็นต่อการบริหารกิจการของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคน  โดยให้คณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีความรู้  ความสามารถ
และประสบการณ์เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อ  16  
วรรคห้า  ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนดและเม่ือสรรหาได้แล้วให้น าเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ให้เสนอผู้ได้รับการสรรหาตามวรรคหนึ่ง  ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เพ่ือท าสัญญาจ้าง
ตามข้อ  16 

ข้อ  21 การประชุมของคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ  ให้น าข้อ  14  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ข้อ  22 การบริหารงานบุคคล  การก าหนดอัตราค่าจ้าง  ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายใด ๆ  อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจส าหรับพนักงานส านัก งาน
พัฒนาที่อยู่อาศัย  รวมทั้งบุคคลที่ปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของส านักงานพัฒนาที่อยูอ่าศยั  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

ข้อ  23 ให้ส านักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน  ให้ค าปรึกษา  และ 
เสนอความเห็นในการปรับปรุง  พัฒนา  ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ข้อ  24 การคลัง  การงบประมาณ  การเงิน  การทรัพย์สิน  การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน  การจ้าง  การสวัสดิการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด   

การส่งผลก าไรสุทธิเพ่ือเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร  หรือการแบ่งก าไรสุทธิ  เพ่ือใช้เป็น  
ทุนด าเนินงาน  หรือเพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรางวัล  หรือเพ่ือการสาธารณกุศล  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
สภากรุงเทพมหานคร 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ  25 ให้หลักเกณฑ์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งที่ใช้บังคับกับส านักงาน 
พัฒนาที่อยู่อาศัยอยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง  
กับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  จนกว่าจะมีหลักเกณฑ์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง 
ในเร่ืองนั้น ๆ   ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบ้ังคับ 

ข้อ  26 ให้ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ
เป็นส านักงานพัฒนาที่อยูอ่าศัยตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ข้อ  27 ให้พนักงานของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  
ใช้บังคับ  เป็นพนักงานของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ข้อ  28 ให้ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีอยูก่่อนวนัที่ขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานครนี้
ใช้บังคับ  เป็นผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  และให้ปฏิบตัิ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะพ้นต าแหนง่ 

ข้อ  29 ให้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่ วันที่ ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ  โดยให้คณะกรรมการบริหารกิ จการส านักง าน พัฒนาที่อยู่อ าศั ย  
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ 
ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหนา้ที่ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  31  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕66 
ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖


