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บทนํา 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 250 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ดังน้ันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จึงมีอํานาจหน้าที่ที่จะต้องดําเนินงานใน
ภารกิจที่กฎหมายให้อํานาจกระทําได้ในเขตพื้นที่ตน ครอบคลุมในมิติสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติตามแนวนโยบายรัฐบาล 
ภายใต้กรอบหลักการปกครองตนเอง 
  โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของไทย ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ใน
รูปแบบการปกครองในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่น มีรูปแบบการปกครองแบบกระจายอํานาจ แต่สภาพปัญหาใน
ปัจจุบันมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ยังไม่มีการกระจายอํานาจการบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 จึงทําให้บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองและ
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
จึงได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการขึ้นเป็นประจําทุกปี เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศตามหน้าที่และอํานาจที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ย่ังยืน ในการจัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการคร้ังน้ี    จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562    
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ทั่วประเทศ รวมถึงนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังน้ี 
  1. ได้มีองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับการกระจายอํานาจที่เท่าทันบริบทสังคม 
  2. ได้รับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เก่ียวกับการกระจายอํานาจ การบริหารราชการ
ท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล ให้มีกระบวนทัศน์ที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  3. สามารถจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และตอบสนอง
ประชาชนได้ตรงความต้องการ 
  คณะทํางานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้สรุปผลการดําเนินโครงการอบรมสัมมนา
วิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน” เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป                                   
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การบรรยายพเิศษ 
เรื่อง อปท. กบัการขบัเคลื่อนโครงการ “นโยบายตําบล ขบัขีป่ลอดภัย” ทั่วไทยตั้งเปา้ ลดอุบตัเิหตุในท้องถ่ิน 

โดย นายนพินธ์ บญุญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
********************** 

 

   ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่ได้มีการ
จัดการอบรมสัมมนาวิชาการโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน”       
เพ่ือทําให้กลไกของท้องถิ่นเป็นกลไกหน่ึงในการบริหารราชการแผ่นดินที่สามารถตอบสนองความต้องการ           
ในเร่ืองบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งภายใต้บริบทของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มุ่งที่จะให้ท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการที่จะให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะกับพ่ีน้อง
ประชาชน ซึ่งคําว่า “บริการสาธารณะ” และ “กิจกรรมสาธารณะ” ความหมายคือสิ่งที่ทําเพ่ือประชาชน          
คนส่วนใหญ่ เพ่ือสาธารณะภายใต้กฎหมายท้องถิ่น ถือเป็นองค์กรที่ต้องดําเนินการภารกิจน้ี  ความเช่ือมั่น/     
ความคาดหวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันทําให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง 
ประเทศไทยก็จะเข้มแข็ง ปัญหาคือทําอย่างไรให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง ถือเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   วันน้ีกระผมได้รับมอบหมายให้กํากับหน่วยงานท่ีเรียกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
ซึ่งต้องทํางานควบคู่กับท้องถิ่น ทั้งสามองค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล    
ซึ่งในหลายภารกิจ ความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของท้องถิ่น หากให้ท้องถิ่นเป็นเครือข่ายจะ
สามารถทําให้ภารกิจประสบความสําเร็จ  
   การแพทย์ฉุกเฉินเป็นภารกิจของท้องถิ่น พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน เกิดขึ้นต้ังแต่           
ปี พ.ศ. 2551 หลังจากมีกฎหมายพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แต่กฎหมายการแพทย์
ฉุกเฉิน ไม่ปรากฏในกฎหมายจัดต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล แต่มีปรากฏ
ในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน มาตรา 33 วรรค 2 “เพ่ือส่งเสริมการมีบทบาทตามความพร้อมความเหมาะสม 
และความจําเป็นของประชาชนในท้องถิ่น ให้ กพฉ. สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
กําหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ โดยอาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุน” น่ันหมายความว่าหากไม่ใช่ภารกิจที่ท้องถิ่นสามารถกระทําได้        
จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างไร เพราะฉะน้ันต้องถือว่าเป็นภารกิจของ
ท้องถิ่น แต่ภายหลังเกิดปัญหาเรื่องการตีความ จึงได้หารือกับคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯและคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจฯได้วินิจฉัยว่าการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นภารกิจของท้องถิ่น เพราะการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็น      
การรักษาพยาบาล ในเบื้องต้น เมื่อท้องถิ่นเริ่มดําเนินการเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน งานการแพทย์ฉุกเฉินเริ่มมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  กรณีของจังหวัดสงขลา ก่อนที่จังหวัดสงขลาจะทําเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถออกไป
ช่วยเหลือประชาชนได้ประมาณ 10,000 ราย แต่หลังจากที่จังหวัดสงขลา เข้ามาดําเนินการเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน 
สามารถออกไปให้  การช่วยเหลือประชาชนได้เกือบประมาณ 40,000 ราย น่ันคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล ร่วมทําระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้ 
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     ในปัจจุบันปัญหาของประเทศที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตอย่างมากมาย ที่เรียกได้ว่าเป็นการ
สูญเสียมากที่สุด ในขณะน้ีคือการเสียชีวิตบนท้องถนน มีการกล่าวกันว่าเหตุการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภายใต้   
เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงและนําความเสียหายมาสู่ประเทศมาก และเราทุกคนไม่อยากจะให้เหตุการณ์ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หรือ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา เกิดเหตุการณ์เช่นน้ีอีก อยากให้เหตุการณ์น้ันยุติโดยเร็ว 
ระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เกิดความสูญเสียชีวิตทั้งทหาร ตํารวจ พลเรือน ทุกฝ่ายร่วม 5,000 กว่าคน แต่ความ
สูญเสียบนท้องถนนในแต่ละปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2561 ภายในหน่ึงปีข้อมูลสถิติการเสียชีวิตบนท้องถนน 
จํานวน 22,491 คน หากนําตัวเลขสถิติน้ีไปย้อนหลังสะสม 15 ปี จะเห็นตัวเลขการเสียชีวิตบนท้องถนน 
300,000 กว่าคน เกือบ 400,000 คน เมื่อเทียบกับ 5,000 คน เรียกว่าคนละสัดส่วนกัน เพราะฉะน้ันจึงเป็น
ความสูญเสียชีวิตที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น (จํานวนน้ีไม่รวมคนพิการ) สถิติตัวเลขของกระทรวงพัฒนาสังคมและ     
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมฯ กล่าวว่าคนพิการในประเทศไทยมากกว่าครึ่ง    
เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจะเป็นภาระของรัฐบาลที่จะต้องดูแลต่อไปในอนาคต วันน้ีหลายฝ่ายพยายามที่จะ
หยุดย้ังในเรื่องน้ี เช่น โครงการ 7 วันอันตราย แต่สถิติตัวเลขของโครงการ 7 วันอันตรายของปีที่ผ่านมา ยังคงมีสถิติ
ที่สูงขึ้น เพราะฉะน้ันจึงมีเรื่องที่ถือเป็นการบอกบุญกับท่านทั้งหลายว่าการทอดกฐินที่ถือว่าบุญใหญ่แล้ว แต่การ
ช่วยชีวิตคนไม่ให้ตายหรือไม่ให้พิการถือเป็นบุญที่ใหญ่กว่า จึงอยากขอเชิญชวนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ร่วมกันทําบุญใหญ่ ซึ่งท่านนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย ท่านนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และท่านนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบล
แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมหารือที่กระทรวงฯ แล้ว  
   มีกลไกทางกฎหมาย คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
พ.ศ. 2554 ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 ได้เคยพิจารณาให้ท้องถิ่นเข้ามาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ  จึงได้ออกระเบียบฯ ฉบับน้ี โดยได้มีการจัดต้ังศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  (ศปถ . )             
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ และเป็นประธาน คกก.ศปถ. มีการจัดต้ังศูนย์
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ และเป็นประธาน 
คกก.ศปถ. จังหวัด มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ โดยนายอําเภอเป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ และ
ประธาน คกก.ศปถ. อําเภอ และในระดับท้องถิ่นซึ่งคือหัวใจ ในระเบียบฯ ดังกล่าวได้กําหนดให้มีการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้อํานวยการศูนย์ฯ และเป็นประธาน คกก.ศปถ.อปท. ดังน้ัน เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถจัดต้ัง
ศูนย์ฯ เพ่ือช่วยงานระดับอําเภอ/ระดับจังหวัดได้ หากศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับท้องถิ่นเกิดขึ้น 
จะสามารถช่วยป้องกันการสูญเสียบนท้องถนนได้มากขึ้น หากเราสามารถระดมท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ซึ่งข้อ 22 
ระบุว่า “ในท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีปัญหาเก่ียวกับอุบัติเหตุทางถนน อันสมควรให้มีศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนข้ึนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน้ัน เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกโดยว่า “ศปถ. อปท.”  ซึ่งในระเบียบฯ เขียนรองรับที่จะให้ท้องถิ่นมีภารกิจน้ี  
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   การแก้ไขกฎหมายจัดต้ังทั้ง 3 องค์กร (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล) ทั้ง 3 ฉบับน้ี ได้มีการแก้ไขในมาตรา 19 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 
2562 ในส่วนของ อบจ. แก้ไขในมาตรา 45 วงเล็บ 6/1 ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแล
การจราจรและรักษาความสงบเรียบร้อย น่ีคืออํานาจหน้าที่ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติช่วงสุดท้ายได้ออกกฎหมาย
ฉบับน้ี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลบังคับใช้วันที่ 17 เมษายน 2562 โดยให้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือร่วมแก้ไขการจราจร  แก้ไขปัญหาการสูญเสียชีวิตบน
ท้องถนน หรือแก้ไขสาเหตุการเกิดความพิการ กลไกท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สําคัญ เป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่
ความสําเร็จของการลดการสูญเสียชีวิตบนท้องถนน ถ้าหากท้องถิ่นร่วมมือกัน  
    จากการรับฟัง/ระดมความคิดเห็นจากหลายหน่วยงาน ซึ่งหลายฝ่ายเห็นด้วยว่าการใช้กลไกตําบล
ขับขี่ปลอดภัย การใช้โมเดลตําบลขับขี่ปลอดภัย จะเป็นแนวทางในการลดความสูญเสียชีวิตบนท้องถนนได้ เพราะถ้า
ท้องถิ่น/ท้องที่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันผนึกกําลังกัน โดยดําเนินการเรื่องใหญ่ๆ 2 – 3 เรื่อง ในเรื่องเก่ียวกับการ
ลดการสูญเสียชีวิตบนท้องถนน ไม่ให้คนเมาขับรถ ซึ่งคนในท้องถิ่นจะทราบว่าบ้านหลังไหนมีการจัดงาน ที่ไหนมี
เทศกาล ถ้ามีการด่ืมสุราของมึนเมา ต้องจับตาเป็นพิเศษ เมื่อการจราจร การดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นเรื่องของ
ท้องถิ่น ท้องถิ่นสามารถต้ังงบประมาณได้ เมื่อก่อนเราไม่กล้าต้ังงบประมาณเพราะเกรงว่าต้ังแล้วอาจโดนเรียกเงิน
คืน เพราะถือว่าการจราจรเป็นเรื่องของตํารวจ บัดน้ีข้อสงสัยเหล่าน้ีจะยุติลง เพราะใน พ.ร.บ.จัดต้ังฯ ได้ระบุไว้
ชัดเจนแล้วว่าท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยเรื่องการจราจรในเขตจังหวัดได้ เมื่อเป็นภารกิจ
แล้วก็สามารถนําไปปรับแผน และต้ังงบประมาณ จัดทําโครงการได้ เพ่ือให้ภารกิจการดูแลความปลอดภัยบนท้อง
ถนนในเขตจังหวัดของท่านประสบผลสําเร็จ เช่น จัดกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ จัดทําป้ายเตือนภัย ฯลฯ  
   ในอดีตประเทศไทยมีสภาพเป็นชนบท จึงมีการพัฒนาชนบท คําน้ีจะได้ยินบ่อยในช่วงสมัย       
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดูแลในเรื่องชนบทโดยเฉพาะ 
แต่บัดน้ีวันเวลาเปลี่ยนแปลงไป ในปี พ.ศ. 2537 เริ่มยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล    
ต่อมาไม่นานความเป็นชนบทแทบจะไม่เหลืออยู่ในประเทศไทย จากสภาพชนบทเดิม กลายเป็นเมืองขนาดเล็ก/
เมืองขนาดกลาง/เมืองขนาดใหญ่ จากชนบทท่ีมีรถไม่ก่ีคัน นับได้ว่าบ้านใดมีรถ แต่เมื่อเป็นสังคมเมือง เริ่มไม่ทราบ
ว่าแต่ละบ้านมีรถก่ีคัน บางบ้านมีรถหลายคัน ปริมาณรถจึงเกิดขึ้นมาก จากสี่แยกที่ในอดีตไม่จําเป็นต้องมีสัญญาณ
ไฟจราจร แต่บัดน้ีเข้าสู่สังคมเมือง ท้องถิ่นต้องเข้ามาช่วยดูแลถนนบริบทของท้องถิ่น เช่น ไฟสัญญาณจราจร   
ไฟกระพริบ ยางลูกระนาด ยางชะลอความเร็วรถ ไฟฟ้าส่องสว่าง  เป็นต้น 
   วิศวกรรมจราจรเริ่มมีบทบาทมากขึ้นกับท้องถิ่นเพราะความเป็นสังคมเมือง ถ้าท้องถิ่นเข้ามาดูแล
เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ดูแลปิดจุดเสี่ยงบนท้องถนน ดูแลโค้งที่ต้องระวังเรื่องความเร็ว โค้งที่มีหญ้าบดบัง
ทัศนวิสัยในการขับรถ ซึ่งจะช่วยลดจุดเสี่ยงบนท้องถนนได้ การเกิดอุบัติเหตุก็จะลดน้อยลง การสูญเสียชีวิตก็จะ   
ลดน้อยลง ด้วยเหตุผลเหล่าน้ี กฎหมายจึงแก้ไขว่าต่อจากน้ีการจราจร การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป็นเรื่องของท้องถิ่นที่ต้องดําเนินการ ไม่ต้องเถียงกันว่าสิ่งใดคืออํานาจหน้าที่ เพราะถ้าหากมีการถกเถียงกัน 
ท้องถิ่นเลือกที่จะไม่ทํา เพราะทําแล้วเสี่ยงต่อการถูกเรียกเงินคืน เพราะฉะนั้นกฎหมายที่จะใช้บังคับท้องถิ่น หากยัง
เช่ือว่าท้องถิ่นมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ จะต้องไม่ให้กฎหมายพันธนาการท้องถิ่น 
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   พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
กฎหมายฉบับน้ี ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจฯ ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ภารกิจถ่ายโอน ปัจจุบันได้มี
การเสนอเปลี่ยนหลักการ สาระสําคัญคือให้อํานาจท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ในภารกิจต่าง ๆ มาตรา 20 มาตรา 21 และ 
มาตรา 22 เป็นมาตราที่ถือเป็นหัวใจ โดยสรุปคือ สิ่งใดที่ท้องถิ่นทําอยู่แล้วทําอยู่ในขณะนี้ให้สันนิฐานว่าเป็นอํานาจ
หน้าที่ของท้องถิ่น หากเป็นอํานาจหน้าที่ก็จะไม่ถูกเรียกคืนเงิน แต่ถ้าไม่ใช่อํานาจหน้าที่แล้วดําเนินการ แม้ถูก
ระเบียบฯ แต่ก็ต้องคืนเงิน  
   ปัจจุบันเกิดปัญหาคือเกิดภาวะที่ท้องถิ่นไม่อยากทําอะไร เช่น นายกฯ อยากทํา แต่เจ้าหน้าที่     
ไม่ทําให้ เพราะทําแล้วถูกเรียกเงินคืน การถูกเรียกเงินคืน นายกฯ รับผิดชอบจ่ายเพียง 20% ของความเสียหาย 
ท้องถิ่นจึงไม่อยากทํา ซึ่งหากท้องถิ่นไม่ทําภารกิจเหล่าน้ี ท้องถิ่นก็ไม่เสียประโยชน์ เพราะท้องถิ่นก็เลี่ยงไปทําภารกิจ
ที่ปลอดภัย สรุปท้องถิ่นจึงเน้นหนักเรื่องทําถนนเพียงอย่างเดียว ส่วนภารกิจด้านการให้บริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น  
ด้านคุณภาพชีวิต ท้องถิ่นไม่กล้าเสี่ยงทํา เพราะหากมีการวินิจฉัยว่าไม่ใช่อํานาจหน้าที่ก็ต้องจ่ายเงินคืน เพราะฉะน้ัน   
ผู้เสียประโยชน์คือประชาชน  
   กฎหมายปกครองถ้าจะให้มีอํานาจต้องเขียนไว้เป็นกฎหมาย ถ้ากฎหมายไม่เขียนไว้ถือว่าไม่มี
อํานาจ แต่ท้ายที่สุดคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ได้เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับน้ี และผ่านความเห็นชอบของ 
ครม.แล้ว และเมื่ออยู่ในขั้นตอนส่งร่างกฎหมายฯ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงส่งเรื่องกลับให้รัฐบาลชุดใหม่พิจารณาอีกครั้ง ดังน้ันจึงอยากให้ร่วมกันติดตาม
ด้วย เพราะกฎหมายคือเคร่ืองมือในการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจะเป็นประโยชน์เอ้ือต่อการทําหน้าที่ของ
ท้องถิ่นได้  
   ไม่ควรนําเรื่องการทุจริตหรือไม่ทุจริตมาปะปนกับเรื่องอํานาจหน้าที่ เพราะเร่ืองการทุจริตมี
กฎหมาย/มีคณะกรรมการต่าง ๆ ควบคุมอยู่แล้ว จากตัวเลขของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติที่มีการช้ีมูลความผิด ในปี พ.ศ. 2550 - 2558 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติช้ีมูลฯ 500,000 กว่าล้านบาท จําแนกการช้ีมูลฯ ของกระทรวงและกรม จํานวน 300,000 
กว่าล้านบาท รัฐวิสาหกิจ จํานวน 100,000 กว่าล้านบาท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 164 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบตัวเลข จะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนน้อยกว่า แต่จํานวนคดีอาจจะ
มากกว่า เน่ืองจากท้องถิ่นมีจํานวน 7,852 ท้องถิ่น หากทําแค่ท้องถิ่นละ 1 เรื่อง ก็ 7,000 กว่าเรื่อง เพราะฉะนั้น
จึงไม่ต้องการให้นําเรื่องส่วนน้ีมาเทียบกับเร่ืองอํานาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะให้กับประชาชน ในกฎหมาย
ฉบับน้ีจึงเขียนไว้ว่า อะไรที่ท้องถิ่นทํา ให้สันนิษฐานว่าเป็นอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่น เว้นแต่เมื่อคณะกรรมการ 
การกระจายอํานาจฯ วินิจฉัยว่าไม่ใช่อํานาจหน้าที่ ท้องถิ่นต้องหยุด หากท้องถิ่นฝืนทําถือว่าจงใจฝ่าฝืน หรือกรณี  
ที่นายกฯ หรือผู้บริหารไม่อยากทําแต่ชาวบ้านอยากทํา ชาวบ้านอาจจะร้องมาที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ 
แจ้งว่าต้องการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล น้ัน ๆ ได้ดําเนินการเรื่องต่าง 
ๆ เมื่อคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ วินิจฉัย และเห็นด้วยว่าเรื่องน้ีท้องถิ่นต้องดําเนินการ คณะกรรมการการ
กระจายอํานาจฯ มีอํานาจสั่งให้ท้องถิ่นดําเนินการได้ ซึ่งได้เปิดช่องไว้ หรือกรณีเรื่องที่กฎหมายจัดต้ังฯ ไม่ได้เขียนไว้ 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจก็ไม่สั่งให้ทํา  
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แต่นายกฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า ภารกิจน้ีเป็นภารกิจที่ชาวบ้านต้องการ และท้องถิ่นก็อยากดําเนินการ 
ง บ ป ร ะ ม า ณ พ ร้ อ ม  กํ า ลั ง ค น พ ร้ อ ม  ท้ อ ง ถิ่ น ส า ม า ร ถ ข อ ไ ป ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ก ร ะ จ า ย 
อํานาจฯ ได้ ว่ามีความประสงค์จะดําเนินการ ถ้าหากคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ วินิจฉัยว่าเกิดประโยชน์
กับประชาชนก็สามารถอนุญาตให้ท้องถิ่นดําเนินการได้ กรณีโครงการตามนโยบายรัฐบาลและรัฐบาลอยากให้
ท้องถิ่นดําเนินการ โดยหลักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการฯ หากนายกรัฐมนตรี ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วม 
ก็จะมอบรองนายกรัฐมนตรี 1 ท่านเป็นประธานกรรมการฯแทน น่ันหมายถึงหัวหน้าคณะรัฐบาลจะร่วมเป็น
คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ถ้าสิ่งใดที่เป็นนโยบายรัฐบาลแล้วอยากให้ท้องถิ่นดําเนินการ แต่ท้องถิ่นไม่
ดําเนินการ ก็อาศัยกลไกอํานาจในคณะกรรมการการกระจายอํานาจสั่งให้ท้องถิ่นดําเนินการได้ น่ีคือสาระสําคัญใน
กฎหมาย ที่เรียกว่าร่างพระราชบัญญัติกระจายอํานาจหน้าที่และอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งมีกลไกที่สามารถทําได้สะดวกมากขึ้น เป็นกลไกที่จะหารายได้ให้กับท้องถิ่น  
   ในประเด็นน้ีจะเห็นว่ากฎหมายบางเรื่องยังเป็นอุปสรรคที่จะทําให้ท้องถิ่นไม่สามารถให้บริการ
สาธารณะตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ได้ เพราะฉะน้ันภารกิจความปลอดภัยบนท้องถนนหรือการจราจรควรเป็น
ภารกิจที่ร่วมกันทํา เพราะมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ปี พ.ศ. 2554 และมีกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้ง 3 ระดับรองรับไว้แล้ว ซึ่งแก้ไขเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา น่ันก็คืออยากให้ท้องถิ่นได้เข้ามาแก้ไขเรื่อง
การสูญเสียชีวิตบนท้องถนน ไม่มีอะไรได้บุญได้กุศลเท่ากับการช่วยเหลือชีวิตคน  
   เรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.สงขลา ถือว่าเป็นต้นแบบหน่ึงของประเทศ หลายท่านอาจจะมี
โอกาสไปดูงานที่จังหวัดสงขลา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กัน รูปแบบที่จะดําเนินการกระผมก็ได้ไปดูงานที่        
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสิ่งใดที่เป็นข้อดีเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละที่ก็นํามาทํา นํามาต่อยอด ท้องถิ่นไม่ต้อง
ลองผิดลองถูกเสียทุกเรื่อง ให้ดูว่าแต่ละปีมีองค์กรหลายองค์กรเข้ามาประเมินหน่วยงานแต่ละแห่ง ไม่ว่าจะเป็น
สถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ซึ่งการจัดการประกวด การประเมิน เหล่าน้ีถือเป็นการ
พัฒนายกระดับท้องถิ่น รางวัลเป็นเร่ืองเล็กน้อย แต่สิ่งที่ต้องการคือให้องค์กรเหล่าน้ันเข้ามาประเมินว่าสิ่งที่ได้
ดําเนินการ มีสิ่งใดเป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขและจะพัฒนาอย่างไร จึงต้องมีการประเมินจากองค์กรอ่ืน ๆ ในรูปแบบ
ของรางวัลและถือเป็นการยกระดับท้องถิ่น เพราะฉะนั้นการให้ท้องถิ่นมาให้บริการสาธารณะ หวังว่าท้องถิ่นจะเป็น
กลไกหลักในอีกหลายๆ เรื่อง นอกจากการดําเนินการเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งยังคงเป็นภารกิจหลักของท้องถิ่น 
    ในส่วนภารกิจเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอนาคตก็ต้องเป็นภารกิจหลักของท้องถิ่นด้วย   
ย่ิงสังคมไทยในอนาคต สัดส่วนประชากรจะเปลี่ยนบริบทของสังคม/ประเทศ ในอีก 3 - 4 ปีข้างหน้า ประชากรส่วน
ใหญ่ 20% จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ การเตรียมโครงสร้าง การเตรียมภารกิจเรื่องผู้สูงอายุจะเป็นภารกิจใหญ่ของท้องถิ่น 
จะเป็นภาระทางด้านกําลังคน จะเป็นภาระทางด้านงบประมาณ  
   การดําเนินการเรื่องการจราจร เพ่ือลดภาระเรื่องคนพิการ เพราะในอนาคต ท้องถิ่นก็ต้องดูแล   
คนกลุ่มน้ีเช่นกัน เพราะฉะนั้นภารกิจหลายภารกิจ หากสามารถตัดต้นทางได้ เช่น การลดการตาย/ลดการสูญเสีย
จากการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ก็สามารถลดภารกิจของแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ ลดภารกิจของหมอที่มาดูแล
ผู้ป่วยจากเหตุอุบัติเหตุได้ ทําให้ภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉินลดลง เพราะถ้าหากไม่เกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ที่มาจากอุบัติเหตุก็ลดลง เหลือเพียงการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  
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เช่น ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง เป็นต้น ทําให้สามารถใช้รถการแพทย์ฉุกเฉินให้ถูกทิศ      
ถูกทางได้ แต่ทว่าในขณะน้ีมากกว่าครึ่งหน่ึงของเหตุฉุกเฉินเกิดมาจากอุบัติเหตุ เพราะฉะน้ันถ้าท้องถิ่นสามารถ  
สกัดต้นทางไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุคือ 1. เมาแล้วขับ 2. ขับรถเร็วกว่า
กฎหมายกําหนดไว้ 3. วิศวกรรมจราจร/จุดเสี่ยงบนท้องถนน เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางโค้ง ทัศนวิสัยในการจราจร 
สิ่งเหล่าน้ีถ้าอยู่ในภารกิจของกรมทางหลวง กรมทางหลวงต้องแก้ไข ถ้าอยู่ในภารกิจของกรมทางหลวงชนบท    
กรมทางหลวงชนบทต้องแก้ไข ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้รับเป็นหลักเกณฑ์แล้ว เรื่องการปิดจุดเสี่ยง บริเวณที่ได้รับแจ้ง
ว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ําบ่อยคร้ัง ปัจจุบันศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ได้มีการบันทึกข้อมูลสถิติการเกิด
อุบัติเหตุไว้แล้ว ทําให้ทราบได้ว่าจุดใดเป็นจุดเสี่ยง กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทต้องเร่งแก้ไขถนนในความ
รับผิดชอบ ซึ่งถ้าหากจุดเสี่ยงเหล่าน้ันอยู่ในเขตถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ก็ต้องให้ความสําคัญกับการปิดจุดเสี่ยงน้ัน  
   อีกไม่ก่ีปีข้างหน้า ชาวบ้านจะเกิดคําถามกับท้องถิ่น เช่น กรณีถนนของทางหลวงชนบทท่ีอยู่ในเขต
ตําบลเดียวกัน เน่ืองจากถนนของกรมทางหลวงชนบทมีกําจัด ได้ดําเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้ว จึงดําเนินการ
เรื่องการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง และการที่ถนนของทางหลวงชนบทติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทั้งสาย ชาวบ้านก็เริ่มเกิด
คําถามว่า ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อไหร่จะดําเนินการติดไฟฟ้าส่องสว่างบ้าง เช่นน้ี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด แจ้งว่า หากติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างในเขตถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดไม่มีงบประมาณชําระค่าไฟฟ้า เน่ืองจากความไม่เสมอภาคท่ีเกิดขึ้น กล่าวคือ กรมทางหลวง และกรมทาง
หลวงชนบทสามารถใช้ไฟฟ้าส่องสว่างได้โดยมีสิทธิพิเศษไม่ต้องชําระค่าไฟฟ้าให้กับ  การไฟฟ้าฯ เพราะการไฟฟ้าฯ 
ต้ังเสาไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่ถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท คําถามคือการไฟฟ้าไม่ต้ังเสาบนถนนของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอฝากท่านสมศักด์ิ กิตติธรกุล (นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศ
ไทย) ต้องถามต่อเพราะไม่เช่นน้ัน ท้องถิ่นจะต้องเสียค่าไฟฟ้าจํานวนมากต่อปี ดังน้ันต้องเจรจากับการไฟฟ้าว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอใช้สิทธ์ิเช่นเดียวกันกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ปัจจุบันเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล ได้สิทธ์ิ 10% ไม่ต้องชําระค่าไฟ จึงเป็นสิ่งที่ควรให้เกิดเป็นมาตรฐานที่เสมอภาคกัน  
   ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท เริ่มเร่งรัดเรื่องการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกสําคัญ วันหน่ึง
จะเกิดคําถามกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าทําไมถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงไม่ติดต้ังสัญญาณ      
ไฟจราจร การเปรียบเทียบเหล่าน้ี ท้องถิ่นต้องต่ืนตัวและให้ความสําคัญกับวิศวกรรมจราจร เช่น ความโค้งของถนน 
ทัศนวิสัยทางการจราจร ป้ายลดความเร็ว   ป้ายเตือนจราจร เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีเริ่มมีความสําคัญย่ิงขึ้น และสามารถ
ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้  
   ขอให้ช่วยกันเน้นยํ้าช่วยกันประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญ จากการรับฟังความคิดเห็น         
ทั้ง 4 ภาค ทุกท่าน เห็นพ้องต้องกันว่าวันน้ีเราต้องขับเคล่ือนนโยบายตําบลขับขี่ปลอดภัย ต่อจากน้ีจึงอยากจะขอ
ความกรุณาจากท่าน อยากจะเห็นว่าถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ “ถนน   
อบจ.กระบ่ี ขับขี่ปลอดภัย” “ถนนของ อบจ.เชียงใหม่ ขับขี่ปลอดภัย” ขอให้ นายกฯ ทุกท่านทําป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์เป็นถนนขับขี่ปลอดภัย  
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   การแก้ไขกฎหมายจัดต้ังฯ พร้อมกันทั้ง 3 ฉบับ ในเรื่องความสงบเรียบร้อยและเร่ืองการจราจร 
ขอให้ทุกท่านได้กรุณาปรับแผน และจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของภารกิจเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนหรือ
ภารกิจเรื่องความสงบเรียบร้อยและการจราจรให้มากข้ึน อย่างน้อยการประชาสัมพันธ์ยํ้าเตือนตามแยกใหญ่ ๆ   
การอบรมสัมมนาฯ เช่น การอบรมจราจรอาสาให้ อปท. ซึ่งหาก อปท. ไม่มีกําลังคนมากพอ สามารถจัดอบรม     
ให้ อปพร. ซึ่งมีกําลังคนในทุกตําบล หรือจัดอบรมจราจรอาสาหรือเยาวชนอาสา โดยให้ความรู้เรื่องการจราจร     
ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน เพ่ือให้สามารถนําความรู้กลับไปยังชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง  
   กระผมหวังว่าความคาดหวังของท้องถิ่นจะมีมากขึ้นเป็นลําดับ ขอให้ท้องถิ่นร่วมกันดําเนินการ   
ซึ่งภารกิจความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นภารกิจที่หินมาก เป็นภารกิจที่หลายฝ่ายเร่ิมท้อแท้ เพราะยิ่งทําย่ิงเพ่ิม
จํานวนการสูญเสีย เช่น โครงการ 7 วันอันตราย แทบเป็นเร่ืองที่เอาไม่อยู่ ปีน้ีเป็นปีแรกที่เชิญชวนท้องถิ่น         
ทั่วประเทศ ซึ่งอยู่กันที่น่ีราว 2,000 กว่าคน ถ้าจับมือกันแล้วสถิติลดลง สมมุติต้ังเป้าว่าตําบลละคน ประเทศไทย  
มี 7,000 กว่าตําบล ลดลงไป 7,000 กว่าราย แต่ขอต้ังเป้าที่ตัวเลข 22,491 คน ปีน้ีถ้าไม่ถึง 20,000 ราย 
นับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ถ้าลดลงได้ คุมตัวเลขการเสียชีวิตไม่เกิน 20,000 คนได้ 
จะเร่ิมเห็นทิศทาง เริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ เพราะฉะน้ันหากท้องถิ่นช่วย 2,000 คน ไม่ให้ตายก็เท่ากับว่า  
เราได้บุญกุศลอย่างมหาศาล ขอต้ังเป้าเล็ก ๆ เช่นน้ีก่อน จึงอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นคนท้องถิ่นใน
ฐานะที่เป็นกลไกหน่ึงที่จะทําให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็ง สามารถลดการสูญเสียได้ หากภารกิจ
สําเร็จ เช่ือได้ว่าความเช่ือมั่นใน อปท. จะเพ่ิมมากขึ้นเป็นลําดับ  
   การเลือกต้ังของท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ กระผมไม่สามารถตอบได้ ไม่สามารถตอบแทน
คณะรัฐมนตรีได้ แต่ให้ความเห็นในฐานะพ่ีน้องในฐานะที่เคยเป็นคนท้องถิ่นได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างคณะกรรมการ
การเลือกต้ังขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ            
อยู่ในสภาฯ เพราะฉะน้ันก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ จะบังคับใช้ ไม่มีการเลือกต้ังแน่นอน เน่ืองจาก  
ค่าพิมพ์บัตรฯ ค่าเฝ้าประจําหน่วยฯ เป็นงบประมาณของท้องถิ่น แต่ค่าตรวจหน่วยฯ ค่าเดินทาง ค่าประชาสัมพันธ์
ของทั้งประเทศ ฯลฯ ต้องใช้งบกลาง สิ่งน้ีต้องขอรับการสนับสนุนจากสํานักงบประมาณ ซึ่งสภาผู้แทนฯ กําลัง
พิจารณา หากถามว่างบประมาณน้ีจะใช้เวลาพิจารณานานเท่าใด  รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาได้ไม่เกิน 105 วัน นับจากวันที่สภาฯ รับร่างฯ ซึ่งสภาฯ รับร่างเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562  นับไปไม่เกิน 
105 วัน และกฎหมายก็กําหนดว่าให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาได้ไม่เกิน 20 วัน รวม 125 วัน (ตีความว่าประมาณ     
4 เดือนกับอีก 5 วัน) ประมาณวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (ในกรณีที่ใช้สิทธ์ิเต็มอัตรา) เสร็จจากขั้นตอนน้ีต้องนํา
กฎหมายถือเป็นพระราชบัญญัติ วินัยการเงินฯ ขึ้นกราบบังคมทูล เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย แล้วจึงประกาศบังคับ
ใช้ในราชกิจจาฯ ดังน้ันกว่าจะบังคับใช้ประมาณวันที่ 5 มีนาคม 2563 ดังน้ันหลังจากวันที่ 5 มีนาคม 2563 
อาจจะมีการเลือกต้ังได้ ปัญหาต่อมาคือการเลือกต้ังจะเลือกระดับใดก่อน ซึ่งต้องพิจารณาจากความพร้อมเป็นหลัก  
แต่ต้ังแต่ 5 มีนาคม 2563 ต้องเตรียมตัว และเช่ือว่าขณะน้ีข้อบัญญัติท้องถิ่น ได้ผ่านสภาฯ แล้ว  
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   ดังน้ันสิ่งใดที่จะจัดซื้อจัดจ้างได้ ให้เร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างกันเสียก่อน อย่างน้อยที่สุดในแง่ของ
บ้านเมือง ในแง่ของรัฐบาล อยากจะให้ท้องถิ่นได้เร่งรัดงบประมาณของท้องถิ่นออกมาแทน เน่ืองจากงบประมาณ
ของรัฐบาลในขณะนี้มีเวลาใช้จ่ายเพียงแค่ 7 เดือนเท่าน้ัน ขณะนี้สํานักงบประมาณได้ออกระเบียบให้ทดลองจ่ายไป
ก่อนครึ่งหน่ึง แต่เต็มจํานวนไม่ได้ งบลงทุนใหม่ ๆ ไม่ได้ ดังน้ันในช่วงน้ีถ้าหากท้องถิ่นไม่ช่วยกันเร่งรัดการเบิกจ่าย 
เงินที่จะออกมาหมุนเวียน มาหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศ คนจะกล่าวว่าเศรษฐกิจฝืดเคือง ซึ่งกลไกหน่ึง
อยู่ที่ท้องถิ่น ดังน้ันช่วงน้ีขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย เงินที่เคยกันเงินไว้ เงินที่เคยค้างท่อ ขอท่านช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศ เน่ืองจากเดือนมีนาคม หลังการเลือกต้ังอาจจะมีผู้รักษาการ ดังนั้นช่วงก่อนเดือนมีนาคมขอให้สรรหา 
ผู้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน เมื่อมีเงินเข้ามาแล้วจึงเซ็นต์สัญญาได้ แต่เดิมทําได้แค่เงินเข้ามาแล้วจึงจะจัดซื้อจัดจ้างได้     
แต่ในปัจจุบันเปิดโอกาสให้หาผู้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้ หากท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่รักษาการ เรื่องเชิงนโยบาย
อาจจะไม่กล้าทํา/ไม่กล้าเซ็นต์ หากส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายไม่ได้ ส่วนของประเทศก็เบิกจ่ายไม่ได้ โดยรวมจะกระทบ
ฐานะเศรษฐกิจของประเทศได้ งบประมาณท้องถิ่นปีหน่ึงหลายแสนล้านบาท เรื่องเงินค้างท่อของท้องถิ่นที่ว่าท้องถิ่น
มีค้างท่ออยู่ 700,000 กว่าล้านบาท ขณะน้ีหลายฝ่ายเข้าใจแล้วว่าเงินค้างท่อคือเงินที่มีภาระผูกพันไว้แล้วแต่ยัง
เบิกจ่ายไม่ได้ ทําสัญญาไว้แล้วรอการเบิกจ่าย หากหักยอดน้ีออกไป ในระบบจะเหลือเพียง 200,000 - 300,000 
ล้านบาทเท่าน้ัน ซึ่งไม่ถือว่าเยอะ  
   ในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 สมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย จะมาเยือน
เชียงใหม่ และประมาณต้นปี 2563 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยก็จะมาเยือนเชียงใหม่เช่นกัน  
กระผมได้รับคําเชิญของท้องถิ่นทั้ง 3 สมาคม ขอให้กําลังใจท้องถิ่นให้กําลังใจทุกท่าน ท้องถิ่นเป็นกลไกหน่ึงในการ
ขับเคลื่อนประเทศ อยากให้ท้องถิ่นเข้มแข็งภายใต้การปฏิบัติภารกิจตามกฎหมาย/ตามระเบียบที่มีอยู่ เพราะฉะนั้น
ประเด็นกฎหมายใด ประเด็นระเบียบใดที่ยังเป็นปัญหา ขอให้ช่วยกันดูแล กระผมได้มีโอกาสเรียนกับฝ่ายที่ดูแล   
ในบางเรื่อง สิ่งใดที่เป็นหนังสือสั่งการ หากทําเป็นระเบียบได้ ขอให้ออกเป็นระเบียบ เพราะมีคําวินิจฉัยหลายเรื่องที่
บอกว่าหนังสือสั่งการใช้กับท้องถิ่นไม่ได้ ในฐานะที่ดูแลกระทรวงจึงอยากให้สิ่งที่จําเป็นต้องใช้กับท้องถิ่นก็ให้
ออกเป็นระเบียบเสีย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยแล้วว่าหนังสือสั่งการใช้กับท้องถิ่นไม่ได้ สิ่งใดที่กระทรวงคิดว่า
มีความจําเป็นจะใช้กับท้องถิ่นขอให้ทําเป็นระเบียบ เพราะหากเข้าสู่ศาลปกครองก็จะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถใช้กับ
ท้องถิ่นได้ กระทรวงจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ  
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านเข้าใจบริบทของท้องถิ่น กรณีทีค่นส่วนใหญ/่สื่อมวลชน
สนใจกันมาก คือเรื่อง outlet ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทย 
มีหน้าที่เพียงกํากับท้องถิ่น อํานาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดําเนินการ เป็นอํานาจของเทศบาล รัฐมนตรีจะ
สั่งอนุญาต/ไม่อนุญาตแทนเทศบาลไม่ได้ ถา้หากเทศบาลดําเนินการถูกต้อง ดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย ก็มี
อํานาจที่จะดําเนินการได้ เว้นแต่การดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็มีสทิธ์ิที่จะกํากับให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ได้ น่ีคือหลักการบริหารที่ชัดเจนที่สุด เพราะฉะน้ันถ้าถือหลักเช่นน้ี ท้องถิ่นก็ต้องไปคิดว่าอะไรท่ีทําตามกฎหมาย 
อะไรที่ไม่ทําตามกฎหมาย ผู้ทีกํ่ากับน้ันดูแลอยู่  
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ถ้าอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายก็มีสิทธิกํากับให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ถ้าอะไรที่เป็นอํานาจสั่งการตามกฎหมายที่ท้องถิ่น
ทําได้ตามกฎหมาย ก็ไม่สามารถสั่งการเป็นอย่างอ่ืนได้ กรณีน้ีจะเป็นแนวทางให้กับทุกเร่ือง อํานาจการกํากับและ
การสั่งการไม่เหมือนกัน ต้องดูว่าผู้บริหารท้องถิ่นดําเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ น่ีคือหลักที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยใช้กับท้องถิ่น  

 
 
 

************************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเสวนาเรือ่ง “กระทรวงท้องถ่ินกับ แนวทางทีเ่ป็นไปได้” 
********************* 

   ผู้ดําเนินรายการ นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน : มาเข้าสู่ขั้นตอนของการเสวนา พวกเราอยู่ในวงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าได้ติดตามข้อมูลข่าวสารคงพอจะได้ยินมาบ้างแล้วเก่ียวกับเร่ืองการจัดต้ังกระทรวง
ท้องถิ่น การกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริง ๆ ก็มีมาเป็นลําดับ นับต้ังแต่ที่มีการต้ังสุขาภิบาลขึ้น
ครั้งแรกมาต้ังแต่รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งได้ยึดวันน้ันเป็นวันท้องถิ่นไทย มาถึงตอนน้ีก็       
ร้อยกว่าปีแล้วที่ท้องถิ่นเราก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อย ๆ ปี 2496 มีการตรา พรบ. เทศบาลขึ้นมาใช้ จนกระทั่งมี       
พรบ. อบต. ในปี 2538  ส่วนพรบ. อบจ. เกิดขึ้นในปี 2540 ซึ่งมีการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นครั้งแรก ในปี 2542  พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ได้ถูกตราออกมาใช้ ได้กําหนดเง่ือนไขสําคัญ
ไว้คือภายใน  ปี 2549 รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 35% แต่ปรากฏว่า 
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ได้รับแค่ 24.05%  จึงเป็นที่มาของการแก้กฎหมายครั้งสําคัญคือ พรบ.กระจายอํานาจ 
หลังจากน้ันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เริ่มกระท่อนกระแท่นและมาตกอับจนถึงที่สุดในปี 2547  ฉะน้ันหลังจาก
มีสภาผู้แทนราษฎรข้ึน จึงมีการรื้อฟ้ืนกระทรวงท้องถิ่นขึ้นมาอีกครั้ง และผู้จุดประกายกระแสกระทรวงท้องถิ่นก็ได้
อยู่ในห้องประชุมน้ีทั้งหมดแล้ว ผมจึงขอแนะนําผู้ร่วมเสวนา ดังต่อไปน้ี   

1. นายสฤษฎ์พงษ์  เก่ียวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบ่ี พรรคภูมิใจไทย ผู้เสนอญัตติให้มีการ
จัดต้ังคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดต้ังกระทรวงท้องถิ่น 

2. นายแพทย์กิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ผู้เสนอญัตติ
จัดต้ังกระทรวงท้องถิ่น 

3. นายชํานาญ  จันทร์เรือง  รองประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ่นและการ
บริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร 

4. ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา  อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการการกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ถ้าเกิดขึ้นแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไร เราลองมาฟังแนวคิดจากทั้ง      

4 ท่าน โดยเริ่มจากท่านแรก ท่านสฤษฎ์พงษ์  เก่ียวข้อง 
 

นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง : กระทรวงท้องถิ่น นักวิชาการ นักการเมืองคิดมานานแล้วว่าท้องถิ่นจะโตได้ยังไง     
คําว่าโตคือการกระจายอํานาจ คือการแก้ปัญหาในส่วนของพ่ีน้องประชาชน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าถึง    
พ่ีน้องประชาชนโดยไม่มีองค์กรรัฐเข้ามากํากับดูแล กระทรวงท้องถิ่นที่คิดได้ต้องไม่ขึ้นกับใคร วันน้ีมีพรรคการเมือง
ที่เห็นด้วยที่มีแนวคิดคล้าย ๆ กัน มีอยู่ 7 พรรคการเมือง มีทั้งฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล โดยนําการปกครอง
ของญี่ปุ่นมาผสมผสาน รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงต้องมาจากท้องถิ่น มีการพยายามยับย้ังแนวคิดการจัดต้ัง      
โดยใช้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านมาชนกับท้องถิ่น ซึ่งหากมีการจัดต้ังกระทรวงท้องถิ่นจริงก็ต้องให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านมาสังกัด
กระทรวงท้องถิ่นขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า โดยให้ต้ังเป็นกองรักษา
ความสงบเรียบร้อย ณ วันน้ีกระทรวงท้องถิ่นเป็นเพียงแค่ช่ือ เน้ือหารายละเอียดภายในยังไม่มี รอ 3 สมาคม   
(อบจ., เทศบาล, อบต.) ร่วมมือกัน  
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เพราะถ้าหากทั้ง 3 สมาคมไม่ร่วมมือกัน จับมือกันต่อสู้ กระทรวงท้องถิ่นก็คงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ ความคืบหน้า
ขณะน้ีคือสถาบันพระปกเกล้าสรุปรวบรวมเชิญ ส.ส.ที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดประมาณ 70    
แต่เสนอไปจํานวน 35 ท่าน จัดประชุมสัมมนากันในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  เวลา 9.00 น. ถึงช่วงบ่ายๆ   
ที่โรงแรมรอยัลปรินส์เซสหลานหลวง เพ่ือขับเคลื่อนแนวคิด อีกส่วนหน่ึงคือทางสมาคมสันนิบาตฯ มอบห้องประชุม
ให้ 1 ห้อง มอบทุนให้ทีมงานยกร่างกระทรวงท้องถิ่น ว่าน่าจะมีหน้าตาอย่างไร วันน้ีต้องการเชิญชวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้ไปคุยกับ 1. สส.ในพ้ืนที่ว่าเรื่องน้ียกมือให้ด้วย  2. ต้องเข้าหาหัวหน้าพรรค     
ทุกพรรคการเมือง 3. ต้องเข้าหาวิปรัฐบาลเพ่ือสอบถามว่าเมื่อไหร่จะนําเรื่องน้ีเข้าสภา น่ีคือกลยุทธ์ในการ เดินเกม
เพ่ือให้เกิดกระทรวงท้องถิ่น    
 
นายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ : ไม่มีประเทศไหนเจริญโดยไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะใกล้ชิดกับ
ประชาชน ประชาชนเลือกมา และทํางานเพ่ือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเทศที่เจริญแล้ว
เช่นประเทศญี่ปุ่นไม่มีราชการส่วนภูมิภาค มีแต่ท้องถิ่นและเป็นระดับชาติเลย ฉะน้ันประเทศไทยถ้าจะให้เจริญ     
ก็ต้องอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีอิสระ หมายถึงเมื่อมีความจําเป็นเร่งด่วนก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 
การด้ินรนให้มีกระทรวงท้องถิ่นเพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบว่าพวกเราทํางานลําบาก พวกเราอยากมีอิสระ
ในการบริหารงาน อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ช่ือว่ากระทรวงท้องถิ่น อาจจะใช้ช่ือสภาท้องถิ่นแห่งชาติหรือสํานักงาน
ท้องถิ่นแห่งชาติก็ได้ การมีราชการส่วนภูมิภาคทําให้การทํางานไม่สะดวก หากมีกระทรวงท้องถิ่นจะทํางานได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น ดังน้ี 

1. ท้องถิ่นทํางานง่าย 
2. กฎ ระเบียบเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. ตรวจสอบเร่ืองทุจริตได้ง่าย 
 

มีความเช่ือว่าประเทศจะเจริญได้ต้องมีกระทรวงท้องถิ่น ท้องถิ่นมีข้าราชการมากที่สุด การบริหารเงิน 
บริหารคน เกิดประโยชน์กับประชาชนได้มากกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ    
จึงต้องทํางานง่าย ทํางานเชิงรุก กฎระเบียบทันสมัย ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน แก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง 
รวดเร็ว แม่นยํา เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนรวมทั้งแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วย น่ีคือสิ่งที่อยากให้มีองค์กร  
ที่มาดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างอิสระ และทํางานกับท้องถิ่นด้วยการให้เกียรติและเข้าใจท้องถิ่น   
อย่างแท้จริง อยากให้พ่ีน้องท้องถิ่นและประชาชนได้รับสิ่งที่ดีที่สุด 
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นายชํานาญ  จันทร์เรือง : ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าทุกคนเห็นด้วยกับการที่ท้องถิ่นจะต้องมีการจัดการอย่างอิสระ 
ปราศจากการครอบงําทั้งทางตรงและทางอ้อม ถามว่ามีกระทรวงท้องถิ่นไปทําไม  จริง ๆ แล้วผมพูดอยู่เสมอ ๆ    
ว่าท้องถิ่นไม่ได้สังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่พวกเราส่วนใหญ่ไปตีตัวว่าสังกัดกระทรวงมหาดไทยกันเอง พอโดนสั่ง
จึงไม่กล้าที่จะปฏิเสธและไม่กล้าที่จะโต้แย้งใด ๆ เกินกว่าคร่ึงหน่ึงของหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยไม่ได้
อ้างอํานาจใด ๆ เลย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความอึดอัดไม่แต่กล้าขัดขืน การสังกัดกับการควบคุมดูแล
ไม่เหมือนกัน หากต้ังกระทรวงท้องถิ่นได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องยกไปทั้งกรม ผมมีความคิดเห็นแย้งใน
การที่จะจัดต้ังเป็นกระทรวง ด้วยเหตุผลที่สําคัญที่สุดคือกระทรวงเป็นราชการส่วนกลางไม่ใช่ส่วนท้องถิ่น ถึงแม้ปลัด  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเป็นคนที่มาจากท้องถิ่นก็ตามแต่ก็ยังต้องรับนโยบายจากคณะรัฐมนตรีอยู่ดี     
ทําไมเราไม่ผนึกกําลังกันทั้ง 3 สมาคมให้เข้มแข็งเป็นหน่ึงเดียว เพ่ือต่อสู้ให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรก็แล้วแต่       
จะเรียกว่าเป็นสมาคมหรือสมาพันธ์ก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ราชการส่วนกลาง อยากได้กฎหมายใด ระเบียบตัวใดก็สามารถ
กําหนดได้เอง ในประเทศอังกฤษจังหวัดถือเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ไม่เคยมีราชการส่วนภูมิภาค  ทุกวันน้ีท้องถิ่น  
ถูกใช้งานเหมือนเป็นแขนขาของภูมิภาค หากเรายกเลิกส่วนภูมิภาคได้เป็นจังหวัดจัดการตนเองได้ เราจะมีอิสระใน
การจัดการตนเอง สิ่งที่เราจะผลักดันให้ได้น่ันคือการกระจายอํานาจให้อยู่ในมือของท้องถิ่น  
 
ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา : ประเด็นที่ผมจะคุยในฐานะนักวิชาการวันน้ี จริง ๆ อยากให้ท่านลองมองไปสู่สังคมอ่ืน  
ดูบ้าง ในโลกน้ีมีหลายประเทศที่มีการจัดต้ังกระทรวงท้องถิ่นขึ้นมาและก็มีบางประเทศท่ีน่าจะพอ ๆ กันที่ไม่ได้จัดต้ัง
กระทรวงท้องถิ่นในการบริหารงาน สามารถจะแบ่งได้ดังน้ี ถ้าแบ่งตามกระบวนการกระจายอํานาจจะแบ่งได้เป็น
สองกลุ่ม คือประเทศที่มีศูนย์รวมอํานาจมาก่อนและต่อมามีการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้กับพ้ืนที่ เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลี และประเทศใหม่ๆ ทางแอฟริกาหรือประเทศเกิดใหม่ที่แยกมาจากรัสเซีย 
เช่นโคโซโว ก็มีกระทรวงท้องถิ่น (Local Government) เช่นกัน กระทรวงท้องถิ่นไม่ใช่เป็นกระทรวงที่เกิดขึ้นมาแต่
เดิมโดยเร่ิมแรกก็คือกระทรวงมหาดไทย น่ันเอง ญี่ปุ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเหมือนบริษัทลูก 
รัฐบาลเป็นบริษัทแม่และไม่ได้แบ่งหม้อข้าวกัน โดยรัฐบาลเป็นผู้เก็บภาษีแล้วให้ท้องถิ่นเป็นคนเอาไปจ่าย และให้ทํา
หน้าที่หลายอย่างแทนรัฐบาลกลาง แต่รัฐบาลกลางจะให้อํานาจในการบริหารสูง รัฐบาลกลางถือว่าท้องถิ่นเป็น 
partner ท้องถิ่นเป็นหลักในการพัฒนาประเทศมากกว่ารัฐบาลกลาง กระทรวงท้องถิ่นที่เขาต้ังขึ้นเพ่ือให้ทําหน้าที่
หลายอย่างโดยสรุป ดังน้ี 
 1. กํากับดูแลระบบธรรมาภิบาลของท้องถิ่น สร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมท้องถิ่น 
 2. การส่งเสริมการกระจายอํานาจ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการกระจายอํานาจ จัดแบ่งหน้าที่ระหว่าง
รัฐบาลกับท้องถิ่น จัดฐานภาษีให้กับท้องถิ่น 
 3. เป็นปากเป็นเสียงให้กับทอ้งถิ่นในเวทีระดับชาติ จัดการต่อรองเรื่องเก่ียวกับงบประมาณและเรื่องต่างๆ 
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อีกกลุ่มหน่ึงคือประเทศที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์รัฐรวมศูนย์มาก่อน พวกน้ีมักจะก่อต้ังรัฐขึ้นมาโดยที่ท้องถิ่น       
มีความเข้มแข็ง และตอนหลังมีการรวมตัวกันขึ้นมาเป็นรัฐเป็นประเทศ เราจะเจอในแอฟริกาหรือประเทศที่แตกมา
จากรัสเซียหลังกําแพงเบอร์ลินถล่มทลาย รัฐเหล่าน้ีเกิดจากการรวมตัวของเมืองหลายๆ เมือง ส่วนใหญ่ใช้การ
ปกครองแบบสาธารณรัฐ เป็นการรวมตัวกันของรัฐย่อย ๆ เมื่อรวมตัวเป็นรัฐแล้วก็ยังคงให้อํานาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการปกครองตนเองสูงมาก รัฐบาลกลางทําหน้าที่น้อยมาก รัฐบาลกลางเกิดทีหลังท้องถิ่น ทําให้
อํานาจการต่อรองสู้ท้องถิ่นไมไ่ด้ รัฐเหล่าน้ีบางประเทศก็มีกระทรวงท้องถิ่นแต่หลายๆ ประเทศก็ไม่มี ประเทศที่ไม่มี
กระทรวงท้องถิ่นและไม่เคยคิดจะต้ังก็คือสวิตเซอร์แลนด์เพราะเขาให้แต่ละเมืองปกครองกันเอง 100 % รัฐบาล
กลางแทบจะไม่ต้องทําอะไร ประเทศสวีเดนก็ไม่มีกระทรวงท้องถิ่นเพราะพวกเขาไม่มีความจําเป็นต้องต้ัง ส่วนใหญ่
ที่มีและต้ังกระทรวงท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือให้เป็นตัวแทนของท้องถิ่นในเวทีระดับชาติ ประสานงานกับรัฐบาล การออก
ระเบียบกฎเกณฑ์ของรัฐบาลกลาง  กลับมาถึงของเรา ถ้าดูจากพัฒนาการของประเทศเราเป็นประเทศแรก ๆ             
การต้ังกระทรวงก็มีปัญหาคล้ายกับที่อาจารย์ชํานาญกล่าวไว้ คือกระทรวงถ้าต้ังขึ้นมาความเสี่ยงที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้
เลยคือจะกลายเป็นกลไกท่ีรัฐบาลใช้ในการควบคุมท้องถิ่นเหมือนกับกระทรวงอ่ืน ๆ ผมเองไม่อยากให้ความเห็นว่า
จะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยกับการจัดต้ังกระทรวงท้องถิ่น ถ้ามองในแง่ความจําเป็น เราอาจจําเป็นจะต้องมีใครซักคน
ที่เป็นตัวแทนในเวทีระดับชาติ ซึ่งทุกวันน้ีกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ทําหน้าที่น้ัน สํานักงานคณะกรรมการกระจาย
อํานาจพยายามทําแต่ไม่ได้ผล ท้องถิ่นอยากจะเห็นองค์กรที่มาบริหารกิจการท้องถิ่นที่ไม่เหมือนกับทุกวันน้ี         
จึงต้องมีการสร้างสถาบันขึ้นมาใหม่แต่จะทําอย่างไรที่ไม่ให้ขึ้นมาแล้วเป็นนายเราคือพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมเรา  
 
นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน :  น่ันเป็นมุมมองของท่านอาจารย์จรัส ซึ่งมีข้อมูลจากหลาย ๆ ประเทศ ถ้าจะเปรียบ
กระทรวงท้องถิ่นตอนน้ีก็เหมือนซีดีเปล่า ยังไม่มีข้อมูลใด ๆ อยู่ในแผ่นซีดี เราก็ใช้เวลาในรอบแรกมามากพอสมควร 
ในลําดับถัดไปจะขอให้ทุกท่านช่วยสรุปสั้นๆ ใช้เวลาประมาณท่านละ 5 นาที ขอเรียนเชิญท่านสฤษฏ์พงษ์ เก่ียวข้อง
เป็นท่านแรก   
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นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง : ในฐานะกรรมาธิการงบประมาณ ผมกําลังดูอยู่ ว่างบประมาณที่แฝงอยู่             
ที่กระทรวงมหาดไทย เป็นการประมาณการที่ไม่เป็นจริง ในเรื่องของท่ีดินน่ีก็เป็นส่วนหน่ึงถ้าในอนาคตมีกระทรวง
ท้องถิ่น ประชาชนถามมาว่าถ้าอยู่กระทรวงท้องถิ่น ปัญหาที่ดินจะเอาไว้ที่ไหน มันมีอีกเยอะมากที่เราจะต้องทํา
การบ้าน งบประมาณบางเรื่องยังไม่ยุติยังไม่สะเด็ดนํ้าหลังจากต้ังอนุฯ  แล้วอะไรที่ไมม่ีบางเรื่องที่เขาให้ท้องถิ่นทําใน
วันน้ีเขาถ่ายโอนไปภูมิภาคหมดเลย สส.ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลหลายคน เรากําลังจะตัดลด ผมคิดว่าผม
ประมาณการส่วนตัวผมเองไม่น้อยกว่าห้าหมื่นล้าน แล้วก็ อบจ.พวกเราท้องถิ่นเตรียมแขวนโครงการไว้             
ส.ส.ห้ามแปรญัติติลงพ้ืนที่ตัวเองผิดกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ พูดอะไรพูดไปพูดมาเพ่ือที่จะให้โครงการอะไรต่าง ๆ 
เข้าไปแทรกแซงส่วนภูมิภาคก็ผิดหมด วันน้ี ส.ส.เราก็ทํางานลําบาก งบประมาณ ส.ส.ก็ไม่มีไปยุ่งเก่ียวกับภูมิภาค   
ก็ไม่ได้ ไปตัดลดแล้วก็ไปใส่โครงการอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดตัวเองก็ไม่ได้ผิดรัฐธรมนูญ ผมคิดว่าอนาคตของการ          
แก้รัฐธรรมนูญต้องยกไว้ก่อน เป็นโจทย์ใหญ่ เรื่องของงบ วันน้ีเราต้องยอมรับนะครับเรื่องงบ อบจ.ที่ไปดิวตรงกับ
สํานักงบประมาณ คือจุดเริ่มต้นที่เขาบอกว่าทําไมเทศบาล อบต.ไม่ไปใส่ด้วย เพราะเตรียมตัวไม่ทัน เพราะว่าถ้าไป
เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบสองแห่งเน่ีย  สํานักงบประมาณทําไม่ทัน วันน้ี อบจ.เราต้องยอมรับหลายจังหวัดยังเตรียมตัว
ไม่ทันเรายังแต่งตัวไม่ทัน เพราะฉะน้ันวันน้ี การกระจายอํานาจไม่มีเลย แล้วเราจะมาต้ังกระทรวงท้องถิ่นจะถูก
กระแสบอกว่า อปท.ยังไม่พร้อม คุณจะไปต้ังอย่างน้ีได้อย่างไร  อย่างท้องถิ่น ไม่ต้องมีกระทรวงท้องถิ่นก็ได้ แต่มา
วันน้ีประเทศไทยเราเป็นรัฐเด่ียว เป็นรัฐที่รวมศูนย์อํานาจอยู่ และเราต้องรู้ว่า ประเทศน้ีใครปกครอง เราต้องเข้าใจ
ประเทศไทยด้วย เพราะฉะนั้นประเทศไทย ย้อนรอยไปปี 2540 ที่พวกเราต้องการเลือกต้ัง ผวจ.โดยเอานายก 
อบจ.ไปเลือกต้ัง พวกเราจําได้ว่า ยุบ อบจ.เลย เราต้องไปคุยกลุ่มเล็กกันว่าอย่างน้ันเราถอย เราให้เลือก นายก อบจ. 
โดยตรง แต่ให้มี ผู้ว่าราชการจังหวัด และให้มีงบซีอีโอ เหตุการณ์อย่างน้ีเกิดขึ้นมาแล้ว วันน้ีพวกเรากําลังจะลุกต่อไป
อีกว่าทําอย่างไรเมื่อรัฐรวมศูนย์อํานาจ แต่ต้องมีกระทรวงท้องถิ่นภายใต้การกํากับดูแลเรื่องใหญ่ เมื่อเรามีกระทรวง
ท้องถิ่นต้องเป็นอิสระ ไม่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในเรื่องกํากับการบริหารจัดการ ประเทศญี่ปุ่นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดูแลสนามบินย่ิงใหญ่ แต่บางเรื่องที่มันย่ิงใหญ่ต้องมีกระทรวงเช่ือมโยงในระดับประเทศในนามตัวแทน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทยเปล่ียนแบบสุดโต่งขวาจากซ้ายน้ันไม่ได้  พวกเราอยากให้ รัฐมนตรี
ดูแลในส่วนกระทรวงท้องถิ่นให้มีจิตวิญญาณของคนท้องถิ่นจริง ๆ เพราะกระทรวงมหาดไทยท่ีเราใส่สิงห์เวลาเราไป
ช้ีแจงงบประมาณในส่วนของกรมส่งเสริมฯ ไปขออัตรากําลัง ล้วนแต่อยู่ที่กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ คณะกรรมการกระจายอํานาจ สังกัดสํานักนายกฯ อนาคตของคนเหล่าน้ันในส่วน
ราชการเขาเติบโตเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มาทําหน้าที่ในเรื่องของการกระจายอํานาจ มันไม่มีวันกระจายอํานาจ
เด็ดขาด เพราะฉะน้ันในกระทรวงท้องถิ่น ถ้ามีรัฐมนตรีกระทรวงท้องถิ่นก็เหมือนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย วันน้ี
เขาต้องการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เข้มแข็ง นโยบาย กฎหมายใหม่ ๆ ไม่ว่าในส่วนรัฐธรรมนูญที่เขียนมาทั้งงบคือตัว
เงิน ในเรื่องของคนอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยโดยหลักทั้งสิ้น ของเราอยู่ภายใต้ในเรื่องภารกิจงานไม่ใช่ของ 
กระทรวงมหาดไทยอย่างเดียว อย่างกระทรวงอ่ืนเวลาเราไปทํากิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรม ตัวแทนภูมิภาคอ่ืนมา
แย่งซีนเราไปเป็นผลงานเขา  
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วันน้ีผมต้องการเอาภารกิจทั้งหมดที่เก่ียวข้องใกล้ชิดกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเน้ืองานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สังกัดกระทรวงท้องถิ่นถ้าจะให้เป็นเสือก็ให้มันเสือสังกัดช่ือว่าท้องถิ่น เพราะเราหลีกเลี่ยงใน
ระบบการปกครองในประเทศไทยไม่ได้ เราขอให้เป็นจังหวัดจัดการตนเองทั้งหมดทั้งประเทศผมวันน้ีการันตีว่า
เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด ท้องถิ่นขอให้บันไดขั้นแรก เพียงแต่เราก้าวขึ้นมา 1 ขั้นเอง อย่าไปก้าว 2 ขั้น 3 ขั้นขอให้
ยกระดับความเป็นอิสระ ความเป็นเน้ืองาน ความคล่องตัว เข้าถึงพ่ีน้องประชาชน เข้าถึงของขั้วอํานาจของ
ส่วนกลาง งบประมาณต่าง ๆ ที่จัดเก็บได้ในท้องถิ่นวันน้ีเราจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้สิ่งที่เราคาดหวังมันไม่เกิด เช่น
กรณีภาษีล้อเลื่อน เขารู้ว่าคือจุดอ่อนของพวกเรา เขาโยนเร่ืองภาษีล้อเลื่อนให้สามสมาคมไปคุยกันเมื่อไหร่เรา
ทะเลาะกันเมื่อน้ัน แล้วมันจะรวมกันได้ไหม ในเรื่องความไม่สามัคคีกัน สิ่งเหล่าน้ีมันเป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงกัน
ข้าม แล้วกรรมาธิการต่าง ๆ เขาเชิญมาล้วนแต่เป็นอดีตข้าราชการระดับสูงทั้งน้ัน เช่นอดีตอธิบดี อดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วเวลามาแพคทีมกันเพ่ือที่จะมาดําเนินการในการอย่างน้ีพวกเราสู้ยาก 

  หัวใจสําคัญก็คือความสามัคคีของ อปท. หัวใจข้อที่สอง เราอย่าคาดหวังสูง ว่าเราจะเป็นเหมือนประเทศ
มหาอํานาจเป็นประเทศท่ีเขาไม่ได้รวมศูนย์ต้ังแต่ต้น เขากระจายอํานาจเลย อย่าไปเอาตัวอย่าง เอาต้นแบบของ
ประเทศที่เขาแบบชนิดกระจายอํานาจ แบบ 100% อย่างกรณีอินโดนีเซีย ก็เพ่ิงที่จะกระจายอํานาจ ลดบทบาท
ภูมิภาคตัดภูมิภาคออก อินโดนีเซียเขามีสองร้อยกว่าล้านคน อาเซี่ยนอันดับสามมีประชากรเยอะเขาทําได้ เขามี
กรอบเป็นหมื่นห้าพันกว่ากรอบห้าร้อยกว่าภาษาผู้นําของเขาพูดภาษาของพ้ืนที่ไม่ได้ใช้ล่าม เรามีแค่หกสิบ เจ็ดสิบ
กว่าลา้นคน แล้วเราการพัฒนาในเรื่องท้องถิ่นเราพัฒนามาเยอะพอสมควรเรายังต้องทบทวน เราต้องจับในเรื่องของ 
กทม. กับ พัทยาเข้ามาดําเนินการใหม่ วันน้ีองค์กรที่ดิวตรงกับสํานักงบประมาณก็มี อบจ. ท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ    
ก็คือกทม. และพัทยา วันน้ีในส่วนรูปแบบของเราในเรื่องการดําเนินงบของสํานักงบเราทําไปก่อน แล้วเฝ้าดูว่าใน
เรื่องของการทํางบเพ่ิมเติมมาทีหลังท้องถิ่นเราอย่าสิ้นหวังให้เขียนโครงการเอาไว้อาจจะงบที่ถูกแฝง ถูกตัดท้องถิ่น
เราอาจจะขอเข้าคืนมาได้ด้วย อันน้ีต้องฝากท่านรองกิตติชัยฯ ด้วย ในฐานะสมาคม อบจ. และในส่วนอ่ืน ๆ ถึงเวลา
แต่ต้องไปช้ีแจงและก็เราต้องช่วยกัน ที่ผมมาก็เพ่ือการนําเสนอแนวคิดแนวทางในเรื่องของกระทรวงท้องถิ่นว่าพวก
ผมทั้งหมดไม่ใช่คนแรกคนต้น ๆ อย่างเพ่ิงน้อยใจบางคนคิดว่าพวกผมน่าจะมีช่ือเสียงในการที่จะสร้างองค์กรท้องถิ่น
ให้เกิดขึ้นพลิกสภาพท้องถิ่นไม่ใช่ครับอย่าไปคิดอย่างน้ันเลย วันน้ีถ้าพวกเราท้องถิ่นทั่วประเทศไม่จับมือกัน           
ไม่สามัคคีกันไม่มีความสําเร็จ แม้กระทั้งเราจับมือกันแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่าย วันน้ีเท่าที่โจทย์ที่ผมต้ังมายังต้องจับฝ่าด่าน
อันน้ียากมาก ฝ่าด่านอันที่หน่ึงคือฝ่าด่านมหาดไทย ฝ่าด่านอันที่สองฝ่าด่านรัฐบาล สิ่งที่ผมคาดหวังทลายกําแพงได้
ต้องอาศัยจับมือกับ อบต. เทศบาล และ อบจ. ทุกรูปแบบฝ่าได้แน่นอน และผมไม่หวังว่าอนาคตในเร่ืองของทาง
การเมืองผมทําเรื่องน้ีสําเร็จผมก็หยุดได้ผมมีผลลัพธ์หรือมีเป้าหมายท่ีผมคาดหวังสําเร็จให้กับคนท้องถิ่นแล้ว 
ขอบคุณครับ 
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ก็ชัดเจนนะครับ ท่านก็สรุปสุดท้ายเหตุผลหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนเร่ืองน้ีก็มาจากความเป็นคนท้องถิ่น 
เป้าหมายคือต้องการให้สําเร็จ ส่วนจะสําเร็จหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอนาคต 
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นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ก็รอบสองนะครับ ยังยืนยันนะครับว่าประเทศจะเจริญต้องอาศัยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแล้วในประเทศไทย โครงสร้างของการปกครองค่อนข้างจะเรียกว่าซับซ้อน แล้วการซับซ้อนมีกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มีแพทย์ประจําตําบล มีทั้ง อบต. เทศบาล อบจ. และยังมีภูมิภาค มีส่วนกลางเข้ามาทับกันหลายเรื่อง 
เกิดไรขึ้นครับ ต้นทุนมันสูงขึ้น ก็คือว่าค่าจัดการมันสูงเงินร้อยหนึ่งของคนรัฐบาลถึงประชาชนก็น้อยลง เพราะการ
จัดการเรามีคนรับผิดชอบเยอะ แต่ถ้ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินมาถึงพ้ืนที่เยอะขึ้น ลดส่วนกลาง เพ่ิมส่วน
ท้องถิ่น เพ่ิมส่วนพ้ืนที่ เหมือนการศึกษา ถ้าจะให้การศึกษาจะเจริญคือยุบกระทรวงศึกษาแปลว่าอะไรครับ แปลว่า
เงินทั้งหมดให้มีที่ โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยใหญ่ที่สุด ในโลกกระทรวงสาธารณสุขก็เช่นกัน   
เป็นกระทรวงสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งประเทศที่มีตึกเดียวเงินพ้ืนที่ในโรงพยาบาล รพสต. บริการเยอะการ
จัดการในประเทศไทยค่อนข้างเยอะ คําตอบของผมคือว่าถ้าไปถึงท้องถิ่น ถ้าท้องถิ่นมีอํานาจ มีความอิสระ มีเงิน   
ที่เหมาะสม มีการกํากับดูแล ในรัฐธรรมนูญเขียนว่าเท่าที่จําเป็น ให้ท้องถิ่นมีอํานาจ มีอิสระ มีเงินที่เหมาะสม มีการ
กํากับดูแล เท่าที่จําเป็น สิ่งที่อยากจะยํ้าท้องถิ่นคือหัวใจของการพัฒนาประเทศ ส่วนการเงินการคลัง ภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างจะทําให้ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นก็เลยเริ่มลดในปี 60 คือไปเอาภาษีที่จัดหน่วยเก็บเองให้ท้องถิ่นเป็นหน่ึง
แสนกว่าล้านขึ้น ปรากฏว่าพอเลือกภาษีการใช้ภาษีไม่ได้ชดเชยกันเลยผ่านไปสี่หมื่นกว่าล้าน ปีหน้าถ้าทางจะไม่
เลื่อน  แต่ถ้าไม่เลื่อนแย่ขึ้นกว่าเดิม เพราะภาษีที่ดินสิ่งก่อสร้างเริ่มได้เงินน้อยลง จากที่เขาคะเนว่าเราจะจัดเก็บเอง
ได้หน่ึงแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบล้าน ความจริงทางกรมก็คาดการณ์ว่าได้เจ็ดหมื่นห้าพันล้านบาทต่างกัน
ประมาณสี่ห้าหมื่นล้าน   แต่ว่ารัฐบาลผมคิดว่าเป็นเทคนิคเพ่ือให้เปอร์เซ็นต์ในการให้ท้องถิ่นประมาณย่ีสิบเก้า
สามสิบเปอร์เซนต์ ย่ีสิบเก้าจุดสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ ไม่ตรงก็ไม่ต้องรับผิดชอบเราก็ได้เงินน้อยอยู่ดีซึ่งเป็นเรื่องที่ลําบาก 
ผมขอฝากรัฐบาลด้วยก็คงคิดว่าพวงเราคงไม่ลืมเง่ือนไขจากท้องถิ่น เช่ือมั่นว่าประเทศจะเจริญด้วยท้องถิ่น ขอบคุณ
มากครับ 
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เมื่อก้ีท่านพูดอยู่คําหน่ึงทําให้ผมคิดคําหน่ึงท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญ 2560 บอกว่าให้กํากับดูแลท้องถิ่น
เท่าที่จําเป็น และถ้าเราไปดู ม.250 วรรค 3 เขียนว่าให้จัดสรรท้องถิ่น จัดสรรรายได้ให้กับท้องถิ่น ให้เพียงพอ 
กํากับเท่าที่จําเป็น และก็จัดสรรรายได้ให้เพียงพอ ทั้ง 2 ประการน้ีเราคิดเอาเองว่าตอนน้ีมันเป็นไปตามหรือไม่ 
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นายชํานาญ  จันทร์เรือง  มีประเด็นเล็ก ๆ น้อย ๆ เก็บตก ประเด็นที่หน่ึง ภัยเฉพาะหน้าเห็นชัด ๆ คําสั่ง คสช.     
ที่ 8/2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลที่ดึงไปส่วนกลางทั้งหมด อันน้ีอันตรายมากขัดหลักการการปกครองท้องถิ่น
อย่างชัดเจน ท่านเป็นนายกฯ ท่านเป็นข้าราชการอปท. การทํางานในท้องถิ่นวัตถุประสงค์หลักคือ ตอบสนองคน
ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น ตามสภาพ บริบทปัญหาของคนในท้องถิ่นปรากฏว่าส่วนกลางเอาไปสอง 
เอาไปทําเองและทําก็ได้ไม่ดีกว่าที่ท้องถิ่นทํามา มีปัญหาเยอะแยะ ชัดเจนที่สุด อันน้ีต้องดึงกลับมาต้องทําให้ได้ 
ก่อนที่จะไปถึงกระทรวง กระทรวงยังไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย อันดับแรกต้องสู้ให้ได้ยกเลิกประกาศให้ได้  
ทําให้ได้พูดง่าย ๆ ข้าราชการในน้ีก็มีหลายคน คนหนึ่งคนตั้ง คนหน่ึงคนใช้ คนต้ังอยู่ส่วนกลางอยู่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กถ.โน้นแต่คนใช้งานเป็นนายก และจะฟังใคร ชาวบ้านไม่ต้องพูดไม่มีสิทธ์ิการพิจารณาในการ
ประเมิน ประเมินตัวน้ีให้ใครมาประเมินให้ ผวจ. นายอําเภอประเมิน พูดตรง ๆ ไปแล้วคนประเมินต้องประชาชน   
คนพ้ืนที่ต้องประเมิน อันนี้อาจจะไม่โยงไปเท่าไหร่ 

ประเด็นที่สองเรื่อง งานฝาก เด๋ียวน้ีกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ต้ังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ทั้ง น้ัน เลยไม่รู้อาศัยอํานาจอะไรมาออก
พระราชบัญญัติ ออกมาหมดเลยหลักการการกระจายอํานาจ หลักการปกครองท้องถิ่น หลักการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคไม่เก่ียว ต้ังไปอย่างน้ัน ไม่นับถึงงานฝาก อสม. คนพิการ อะไรต่าง ๆ ที่ลดเบ้ียผู้สูงอายุ      
คนพิการ เงินเหลือจ่ายไปไหน ยอดมันอยู่ของเราอยู่ งบจริง ๆ ย่ีสิบเก้าจุดสี่เจ็ดแปดแสนกว่าล้าน ผมเสนอในสภา
มันไม่ใช้จริง ตัดสิน 18 เปอร์เซ็นต์ ทั้งน้ัน  
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 การบรรยายหรือการพูดมีอยู่ 2 ประการ คือเริ่มต้นให้สวยแล้วปิดให้ประทับใจ 
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ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา ผมไม่มีประเด็นเพ่ิมเติม แต่คุยกับคุณชํานาญที่บอกประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมันรวมศูนย์ 
ความจริงแล้วในโลกนี้เป็นประเทศเร่ิมจากการเป็นเมือง ๆ ทั้งน้ัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ อิตาลี ญี่ปุ่น มีเมือง
เต็มไปหมดแต่เมื่อเราสร้างรักชาติขึ้นมา เราสร้างรักชาติภายใต้หลักการรวมศูนย์ ต้องพูดกันตรง ๆ ว่า สมัย ร. 5 
ท่านสร้างรักชาติแบบรวมศูนย์ ทําให้เกิดสภาวะรัฐรวมศูนย์ขึ้นมา 100 กว่าปี ที่ผมเจอ เราสร้างรักชาติรัฐรวมศูนย์
ประสบความสําเร็จในการสร้างชาติของเราจากรัฐรวมศูนย์น่ีแหละ มีองค์กรอยู่องค์กรหน่ึงที่โตเกินความจําเป็นก็คือ
ระบบราชการ มันแข็งเกินความจําเป็น ณ วันน้ีเมื่อเรากระจายอํานาจยอมรับจากการคุณสกฤษพงษ์พูด คือเรา
กระจายอํานาจ จากบริบทของรัฐรวมศูนย์ เราต้องรับความจริงว่าเราไม่สามารถหักรัฐรวมศูนย์ได้  ถ้าไม่มีอะไร ไม่มี
วิกฤตเราจะหักมันไม่ได้ ต้องไปตามปกติ ต้องปราณีปรานอมแบบน้ีเสนอกลไกให้มีกระทรวง ที่จะมาทําหน้าที่จัดการ
สัมพันธ์กับรัฐบาลกับท้องถิ่นที่ให้เรามีปากมีเสียงมากข้ึน ต้องเรียนว่าถ้าเราเจอวิกฤตชัด ๆ ไม่รู้ในปีข้างหน้า ถ้ารอ
ให้เกิดวิกฤตแบบไปครึ่งประเทศแบบน้ันแล้วค่อยกระจายอํานาจว่าจะเอาไหม ผมคิดว่าไม่หน้าให้ขึ้น ให้เกิดนะผม
อยากไปไกล เหมือนที่อ.ชํานาญพูด คือไม่ต้องต้ังกระทรวงใหม่ก็ได้ กระจายอํานาจตรงไปเลยอยากไปแบบน้ันเลย 
ไม่แน่ใจว่าบริบทของการเมืองไทย ณ วันน้ี ไม่พูดดีกว่า ขอบคุณครับ 
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ท่านก็สรุปได้สวยหรูเหมือนกัน ผมก็สามารถท่ีจะสรุปได้ คิดว่าคงคล้าย ๆ กับที่พวกเราได้ฟังกันมาแล้วนะ
ครับก็คือในประการแรกเลยก็คือเราจะต้องไม่อยู่ภายใต้อํานาจของใครนะครับให้เรามีความเป็นอิสระมากที่สุด     
ในประการต่อมาปัญหาอุปสรรคที่จะฝ่าไปข้างหน้าน้ัน เท่าที่ฟังดูก็ยังมีอยู่อีกมากมาย การที่เราจะไปถึงกระทรวง
ท้องถิ่น หรือไม่ใช่กระทรวงท้องถิ่นก็แล้วแต่ ในการท่ีเราจะเอาความอิสระมาให้กับท้องถิ่น ต้องต่อสู้กับอีกหลาย
กระบวนการ และสุดท้ายผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องรวมพลังกัน เราจะต้องช่วยกันในการที่จะ
สนับสนุนในการที่จะให้ความคิดเห็น ในการท่ีจะกําหนดรูปแบบอะไรต่าง ๆ อย่างที่ผมสมมุติไว้ในตอนแรกว่า
กระทรวงท้องถิ่นตอนน้ียังเป็นแผ่นซีดีเปล่า เพราะฉะน้ันข้อมูลที่จะใส่ในกระทรวงน้ีในอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงทุก
คนต้องช่วยกันออกแบบ ในโอกาสน้ีนะครับ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



การบรรยายพเิศษ  

เรื่อง “ระเบยีบการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

โดย พนัจ่าเอกชนินทร์  ราชมณี  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน  

สาํนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

************************** 

การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเปลี่ยนผ่าน 

ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรทั้งสายบริหารท้องถิ่น สายอํานวยการ
ท้องถิ่นและสายงานประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ สําหรับสายบริหารมีตําแหน่งที่เกษียณอายุ เมื่อ 30 
กันยายน 2562 หลายตําแหน่ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหาได้ตามหลักเกณฑ์ ซึ่งกําหนด
ระยะเวลาการสรรหาสําหรับกรณีเกษียณอายุราชการของตําแหน่งสายบริหารไว้ จํานวน 120 วัน (ก่อนเกษียณ 
60 วัน หลังเกษียณ 60 วัน) ดังน้ัน การสรรหาสายงานบริหารของกรมส่งเสริมฯ โดยวิธีการคัดเลือก ทั้งน้ี ต้องรอ
ครบกําหนดระยะเวลาการดําเนินการสรรหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน  

การสรรหาบุคลากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- สายงานประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ กรมส่งเสริมฯ ได้ดําเนินการสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1      
เมื่อปี 2560 ได้ดําเนินการบรรจุข้าราชการไปแล้ว 22,000 คน บัญชีจะใช้ได้ถึง 29 พฤศจิกายนน้ี ซึ่งบางตําแหน่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความต้องการแต่มีผู้สอบแข่งขันได้ไม่เพียงพอ จึงได้จัดสอบแข่งขัน ครั้งที่ 2 
ประกาศผลเดือนกันยายน 2562 และจะดําเนินการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ จํานวน 4,000 คน กําหนดรายงานตัว 
วันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2562 แต่บางสายงานก็ยังไม่เพียงพอ ได้แก่ วิศวกรโยธา นายช่างโยธา  สายงานการเงิน 
การคลัง พัสดุ และครู โดยกรมส่งเสริมฯ วางแผนจัดสอบแข่งขันประมาณ เดือนมีนาคม - เมษายน 2563 เพ่ือให้
ได้ผู้สอบแข่งขันเพียงพอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้บัญชี  

- สายงานบริหารท้องถิ่น และสายงานอํานวยการท้องถิ่น กสถ. วางแผนรับสมัครระดับต้น และ
ระดับกลาง ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เช่น หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักปลัด รองปลัดระดับกลาง
โดยอนุกรรมการฯ กําหนดให้ใช้ข้อสอบเฉพาะของแต่ละสายงาน จํานวน 10 สายงาน มีทั้งข้อสอบปรนัยและอัตนัย 
และกรมส่งเสริมฯ ได้มีการจัดทํา E-Book ในรูปแบบ Power Point สรุปกฎหมาย จํานวน 34 เรื่อง เพ่ือให้ผู้ที่
ต้องการเข้าสอบได้อ่านเสริมความรู้ และมีระบบ E-learning ในรูปแบบ VDO สรุปกฎหมาย จํานวน  
34 เรื่อง เพ่ือให้ผู้สนใจศึกษาหาความรู้ พร้อมมีแบบทดสอบให้ทดสอบความรู้ และจะพัฒนาระบบให้รองรับ 
การเลื่อนระดับข้าราชการที่ไม่สะดวกในการเข้ารับอบรมก่อนเล่ือนระดับ สามารถเข้าอบรมเก็บช่ัวโมงการเรียน 
ผ่านระบบ และไปทดสอบที่จังหวัด เพ่ือรับใบประกาศผ่านการอบรมฯ ประกอบการแต่งต้ังเลื่อนระดับ 
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- สายงานบริหารท้องถิ่นระดับสูง ยังไม่มีการรับสมัคร เน่ืองจากต้องรอดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่  
ก.กลาง มีมติเห็นชอบ เมื่อ 30 ตุลาคม 2562 ซึ่งกําหนดให้ทุกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรองปลัดฯ ระดับสูง จํานวน 
1 อัตรา การสรรหารองปลัดฯ ระดับสูง ในคร้ังแรกให้คัดเลือกจากรองปลัดฯ ระดับกลาง โดย กสถ. เป็นผู้ดําเนินการสอบ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งปลัดฯ ระดับสูง ในอนาคต และอาจมีรองปลัดฯ ระดับสูง  
อีกตําแหน่ง หากมีภาระงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน 

  การโอนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  - หลักเกณฑ์การโอนแบบไร้พรมแดน กล่าวคือ ข้าราชการท้องถิ่น ทั้ง อบจ. , เทศบาล, อบต. จะสามารถ
โอนไปในตําแหน่งว่าง หรือสับเปลี่ยนตําแหน่งกันได้เลย เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารบุคคล 

- หลักเกณฑ์การโอนของข้าราชการประเภทอื่นที่จะโอนมาท้องถิ่น โดยเฉพาะสายงานบริหาร/
อํานวยการต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสายการบริหารเช่นเดียวกับข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งจะต้องไปสอบที่
ส่วนกลางเช่นเดียวกับข้าราชการท้องถิ่น โดยหลักเกณฑ์ได้ประกาศใช้มา 4 เดือน เพ่ือให้เกิดการยอมรับในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่มีข้าราชการประเภทอ่ืนโอนมาท้องถิ่นเลย 

ความก้าวหน้าในสายงาน 

- ตําแหน่งทั่วไปและวิชาการ มีความก้าวหน้าที่จะเล่ือนระดับตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
กล่าวคือ ตําแหน่งประเภทท่ัวไป สามารถเลื่อนระดับได้ถึงระดับอาวุโส ตําแหน่งประเภทวิชาการ สามารถเลื่อนได้
ถึงระดับเช่ียวชาญ หากภารกิจหรือปริมาณงานถึงขนาดต้องกําหนดตําแหน่ง รวมถึงตําแหน่งสายบริหาร อํานวยการ
ท้องถิ่น ที่สามารถขึ้นสู่ระดับสูงได้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น 

- การเลื่อนระดับของข้าราชการท้องถิ่น ในระดับอาวุโส/ชํานาญการพิเศษ จะต้องมีการทํา
ข้อเสนอ/วิสัยทัศน์ เพ่ือประกอบการเล่ือนระดับ เมื่อได้รับการแต่งต้ังแล้วจะต้องนําข้อเสนอ/วิสัยทัศน์ที่นําเสนอไว้ 
มาจัดทําตัวช้ีวัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- ผลการปฏิบัติงาน นําไปใช้ในการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน การจ่ายประโยชน์ตอบแทนฯ 
และการเสนอขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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นําเสนอ แนวคิด “ราชการท้องถิ่นยุคใหม”่ 

ข้าราชการท้องถิ่นที่ดี หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานของราชการส่วนท้องถิ่น ซึง่หมายถึงงานของแผ่นดิน 
ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ที่สุด ลกัษณะของข้าราชการท่ีดี คือ  

1. ศรัทธาเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

2. ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมของแผ่นดิน 

3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ปฏิบัติ 

4. ทําหน้าที่เพ่ือหน้าที่ 

5. สําเร็จทันการณ์ 

 

 

 

 

ค่านิยมสร้างสรรค์ คือ ค่านิยมที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปยัง 
อีกรุ่นหน่ึง นอกจากน้ัน ยังหมายถึง ค่านิยมใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน และเข้ามาแทนที่ค่านิยมที่ไม่สามารถแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งค่านิยม อปท. ที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วน คือ 

1. การใช้ระบบพวกพ้อง  2. การเลือกปฏิบัติ 

3. การใช้อํานาจนิยม 4. การไม่ใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 

5. การไม่กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 6. การมีค่านิยมฟุ่มเฟือย 

7. การไม่สามารถทํางานเป็นทีม 
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ดังน้ัน การมีค่านิยมสร้างสรรค์จะนําไปสู่พฤติกรรมในการทํางานเพ่ือประโยชน์ประชาชนและส่วนรวม 
กล้าตัดสินในการกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ถูกช้ีนําในการตัดสินใจและการทํางาน  มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจ รักษาเกียรติของอาชีพตนเอง มีความโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงานและทําให้ระบบงานของ อปท. ได้รับความศรัทธาและเช่ือถือจากประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาในการทํางานของข้าราชการท้องถิ่นในปัจจุบัน 

1. ไม่ให้ความสําคัญในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

2. ขาดทักษะด้านความคิด 

3. ขาดความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมาย 

4. ไม่ปรับวิธีการทํางานตามรูปแบบใหม่  

5. ขาดทักษะด้านการใช้ IT สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

6. มีความเคยชินในการทํางานตามท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

7. หัวหน้างานไม่ให้ความสําคัญในการสื่อสารและสอนงาน 

 

 

 



การบรรยายพเิศษ  

เรื่อง “กฎหมายท้องถ่ินและกฎหมายเลือกตัง้ ฉบบัใหม่” 

โดย นายสุวิชชา เพง็ไพบลูย์ ผู้เชี่ยวชาญดา้นกฎหมายและระเบยีบท้องถ่ิน 

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 

***************** 

 
เรื่อง สาระสําคญัของพระราชบญัญตักิารเลือกตั้ง สมาชกิสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้รหิารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. หน้าที่และอํานาจการจัดการเลือกตั้ง 

ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง มีหน้าที่และอํานาจในการจัดการเลือกต้ัง สมาชิกสภาท้องถิ่น(ส.ถ.)/ผู้บริหาร
ท้องถิ่น(ผ.ถ.) ซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจมอบหมายให้ อปท. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกต้ังหรือ
มอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งมิใช่ อปท. ดําเนินการแทน 

๒. กําหนดระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง 

• ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ครบวาระ  

• ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอ่ืนนอกจาก
ครบวาระ เช่น เสียชีวิต ลาออก ศาลสั่งให้พ้นจากตําแหน่งผู้กํากับดูแลสั่งให้พ้นจาก ตําแหน่ง 

 • เว้นแต่กรณี สมาชิกสภาท้องถิ่น มีวาระดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง ๑๘๐ วัน จะไม่จัดให้มีการเลือกต้ังก็ได้ 

๓. การประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกต้ังให้ ผอ.กต. ท้องถิ่น โดยให้ความ เห็นชอบของ ผอ.กต.จว. ประกาศให้มี     
การเลือกต้ังการประกาศอย่างน้อยต้องมีเรื่อง 

๑) วันเลือกต้ัง  

๒) วันรับสมัคร  

๓) สถานที่รับสมัครเลือกต้ัง 

๔) จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่จะมีการเลือกต้ังในแต่ละเขตเลือกต้ัง หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ในเขตเลือกต้ัง 

๕) จํานวนเขตเลือกต้ัง  

๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกต้ัง 

๔. การดําเนินการเลือกตั้ง 

๔.๑ ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง กําหนดให้หัวหน้าพนักงานส่วน ท้องถ่ินเป็น ผอ.กต.ท้องถ่ิน โดยมีหน้าที่และ
อํานาจ ดังนี้ 

   ๑) รับสมัครเลือกต้ัง  

   ๒) กําหนดหน่วยเลือกต้ังและที่เลือกต้ัง  

   ๓) แต่งต้ังและจัดอบรม จพง.ปน.  

   ๔) ตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
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   ๕) ดําเนินการเก่ียวกับการลงคะแนนเลือกต้ัง การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนน
เลือกต้ัง 

   ๖) ดําเนินการอ่ืนอันจําเป็นเก่ียวกับการเลือกต้ัง 

๔.๒ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการการเลือกต้ังท้องถิ่น แต่งต้ังจากข้าราชการและ จนท. อ่ืนของรัฐใน เขตจังหวัดหรือเขต
อําเภอหรือแต่งต้ังจากผู้มีสิทธิเลือกต้ัง รวม ๓ คน มีหน้าที่ เสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการกําหนดหน่วย
เลือกต้ังและที่เลือกต้ัง และการแต่งต้ัง จพง.ปน. เป็นต้น 

๒) คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง (กปน.) ไม่น้อยกว่า ๕ คน มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการออกเสียง
ลงคะแนนและการนับคะแนนของหน่วยเลือกต้ัง 

3) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 2 คน มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง (กปน.)  

โครงสร้างการบรหิารจดัการการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๓ เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 

   ๑) เขตเลือกต้ัง  

   การเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกต้ัง ถ้าเขตใดมีจํานวน ราษฎร์ตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎร์ที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกต้ังเกินหน่ึงแสนห้าหมื่นคน ให้คณะกรรมการ
การเลือกต้ังแบ่งเขตน้ันออกเป็นเขตเลือกต้ังตามจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่จะพึงมี โดยแต่ละเขต
เลือกต้ังต้องมีจํานวนราษฎร์ใกล้เคียงกัน 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอําเภอเป็นเขตเลือกต้ัง ในกรณีที่อําเภอใดมี
สมาชิกได้เกินกว่าหน่ึงคนให้แบ่งเขตอําเภอเป็นเขตเลือกต้ัง เท่ากับจํานวนสมาชิกที่จะพึงมีในอําเภอน้ัน 

 

 

ผอ.กต.จว. 
ผู้ตรวจการเลือกต้ัง 

กกต. 

กกต.ท้องถ่ิน 

จพง.ปน. 

ผอ.กต.ท้องถ่ิน 

กกต.แต่งต้ัง กกต. ท้องถ่ิน 
(ม.26) 

แต่งต้ังจากผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
1. กปน.ไม่น้อยกว่า 5 คน 
2. เจ้าหน้าที่ รปภ.อย่างน้อย 2 คน  
    (ม.28) 

- หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ที่มีการจัดการเลือกต้ัง 
- อาจแต่งต้ังจากปลัดจังหวัด   
  นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ 
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การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกต้ัง การเลือกต้ัง สมาชิกสภา
เทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกต้ัง การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนคร หรือการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเมืองพัทยาให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกต้ัง และ ต้องมีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล
เท่ากันทุกเขตเลือกต้ัง 

 การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ัง เว้นแต่กฎหมายว่า
ด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลจะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้ถือเขตขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นน้ันเป็น
เขตเลือกต้ัง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันจะกําหนดไว้ เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๒๐ ในการแบ่งเขตเลือกต้ัง ให้จัดให้มีจํานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ังใกล้เคียงกัน มากที่สุด 
และพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกต้ังต้องติดต่อกัน เว้นแต่ตามสภาพพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้ไม่อาจ
แบ่งเขตเลือกต้ังให้มีพ้ืนที่ติดต่อกันได้ จะกําหนดให้เขตเลือกต้ังมีพ้ืนที่ไม่ติดต่อกันเท่าที่จําเป็นก็ได้  

   ๒) หน่วยเลือกต้ังและที่เลือกต้ัง ให้ ผอ.กต. ท้องถิ่น กําหนดหน่วยเลือกต้ังและที่เลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ัง
ไม่น้อยกว่า ๒๕ วัน โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 

๔.๔ การรับสมัครเลือกตั้ง 

๑) ให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัครต่อ ผอ.กต. ท้องถิ่น พร้อมหลักฐาน และค่าธรรมเนียมการสมัคร ให้ตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้งประกาศรายช่ือผู้สมัครภายใน ๗ วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร ผู้สมัคร ต้องย่ืน
หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสีย
ภาษีเงินได้ ให้ทําหนังสือยืนยัน พร้อมทั้งสาเหตุของการไม่ได้เสียภาษี 

๒) ห้ามผู้สมัครที่สมัครแล้วจะถอนการสมัครมิได้ 

๓) ให้กําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเรียงตามลําดับก่อนหลัง ในการย่ืนใบสมัคร ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อม
กันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก 

๔.๕ การจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

๑) ให้ ผอ.การทะเบียนกลางมีหน้าที่จัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ เลือกต้ัง 

๒) ให้ ผอ.กต. ท้องถิ่น ตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และประกาศก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า    
๒๕ วัน และแจ้งเจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

๓) บัญชีรายช่ือที่ปิดประกาศโดยเปิดเผยมิให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  

   (๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  

   (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีในวันเลือกต้ัง  

   (๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันเลือกต้ัง  

   (๔) คุณสมบัติอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง อปท.กําหนด 
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บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ัง  

   (๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 

   (๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่ว่าคดีน้ันจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 

   (๓) ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

   (๔) วิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ  

   (๕) มีลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง อปท.กําหนด 

4.6 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

  ๑) คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

   (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

   (๒) ผู้สมัคร สมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๕ ปี นับถึงวัน เลือกต้ัง สําหรับผู้บริหารท้องถิ่นให้
มีอายุตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง อปท. กําหนด 

   (๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อปท. ที่สมัครติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัคร 

   (๔) คุณสมบัติอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง อปท. กําหนด 

๒) ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกต้ัง (๒๖ ข้อ) 

   (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 

   (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ทุจริต 

 ๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ สื่อมวลชนใดๆ (รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยลักษณะ
ต้องห้ามของ สส. ก่อน) 

  ๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ัง 

      (ก) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  

      (ข) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่ว่าคดีน้ันจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 

      (ค) วิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 

   ๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็น การช่ัวคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ัง 

   ๖) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

   ๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับ ถึงวันเลือกต้ัง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ 

   8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิ ชอบในวงราชการ 
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   9) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุด ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

   ๑๐) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อ ตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่งหน้าที่   
ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน ของรัฐ 
หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานักกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใน
ความผิดฐานฟอกเงิน 

   ๑๑) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกต้ัง 

   ๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา (๑๓) เป็น ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

   ๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 

   ๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 

   ๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

   ๑๗) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง     
มีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มี พฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง (พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

     ๑๘) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตาม พ.ร.บ. น้ี ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษ
หรือต้องคําพิพากษามายัง ไม่ถึง ๕ ปี นับถึงวันเลือกต้ัง แล้วแต่กรณี 

   ๑9) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง ๕ ปี นับถึงวันเลือกต้ัง 

   ๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจํากัดสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. 

   ๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังและยังไม่พ้น ๕ ปี นับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังจนถึง
วันเลือกต้ัง 

   ๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. หรือ สถ. หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ของ อปท. เดียวกัน 
หรือ อปท. อ่ืน 
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   ๒๓) เคยพ้นจากตําแหน่งใด ๆ ใน อปท. เพราะเหตุมีส่วน ได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ
กิจการที่กระทํา หรือจะกระทํา กับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดย ทางตรงหรือ
ทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทําหรือให้แก่ อปท. อ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า เป็นการ
ต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้น ๕ ปี นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง 

     ๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งใด ๆ ใน อปท. เพราะ จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ   
ทางราชการ หรือมติ คณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น ๕ ปี นับแต่วันที่   
พ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง 

   ๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งใด ๆ ใน อปท. เพราะ ทอดท้ิงหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และ
อํานาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบ ด้วยหน้าที่และอํานาจหรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือ สวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักด์ิตําแหน่ง หรือแก่ อปท. หรือราชการ 
และยังไม่พ้น ๕ ปี นับแต่ วันที่พ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง 

   ๒๖) ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง อปท. กําหนด 

4.7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย ในการเลือกต้ังของผู้สมัคร 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ค่าใช้จ่ายที่กําหนดผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการกําหนดใหม่ และในกรณี ที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
เห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เหมาะสม คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดประกาศกําหนดใหม่ให้เหมาะสมต่อไป ค่าใช้จ่ายที่กําหนดใหม่มีให้ใช้บังคับกับการเลือกต้ังที่อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการหรือที่จะมีขึ้นภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศกําหนดค่าใช้จ่ายใหม่ 

ในการคํานวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครสําหรับการเลือกต้ังแต่ละครั้ง ให้คํานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง           
ในการเลือกต้ังในระหว่างระยะเวลา ดังต่อไปน้ี 

   (1) ในกรณีที่เป็นการเลือกต้ังอันเน่ืองมาจากการครบวาระ ให้คํานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไป ต้ังแต่หน่ึง
ร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกต้ัง 

   (๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกต้ังแทนตําแหน่งที่ว่างให้คํานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปต้ังแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง
จนถึงวันเลือกต้ัง 

ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกต้ัง  

- คณะกรรมการการเลือกต้ัง กําหนดวิธีการหาเสียงและช่วงระยะในการหาเสียง (ม.๖๔)  

- ครบวาระ ต้ังแต่ ๑๘๐ วัน ก่อนครบวาระจนถึง ๑๘.00 น. ของวันก่อนวันเลือกต้ัง  

- แทนตําแหน่งที่ว่าง ต้ังแต่ตําแหน่งว่างจนถึง ๑๘.00 น.ของวันก่อนวันเลือกต้ัง  

- ยุบสภา ต้ังแต่ยุบสภาจนถึง ๑๘.๐๐ น. ของวันก่อนวันเลือกต้ัง  

- เลือกต้ังใหม่ ต้ังแต่วันที่มีคําสั่งจนถึง ๑๘.00 น. ของวันก่อนเลือกต้ัง  

- ออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกต้ัง มีมติ 
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๔.๘ การออกเสียงลงคะแนน 

๑) กําหนดให้การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังโดยใช้บัตรเลือกต้ัง หรือการลงคะแนนโดยใช้วิธีอ่ืนที่มิใช่การใช้
บัตรเลือกต้ัง 

๒) กรณี คณะกรรมการการเลือกต้ัง กําหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอ่ืนซึ่ง มิใช่การใช้บัตร
เลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือ เครื่องมือในการออกเสียงลงคะแนนให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของ คณะกรรมการการเลือกต้ัง โดย คณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดค่าใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
จาก อปท.    ที่นําไปใช้ตามอัตราที่ กําหนดด้วยก็ได้ (วิธีการนั้นต้องสามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้ง 
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก มีค่าใช้จ่ายคุ้มค่า และประชาชนเข้าถึงได้ โดยสะดวก) 

๔.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง 

กําหนดให้ อปท. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทั้งหมด เว้น แต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังและผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอ 
สําหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินอุดหนุนให้ อปท. น้ันตามความจําเป็น 

๔.๑๐ ระยะเวลาการออกเสียงลงคะแนน 

ลงคะแนนต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แต่ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเลือกต้ัง     
ให้เรียบร้อย คณะกรรมการการเลือกต้ัง จะกําหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ อปท. ใดเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่า ๗ ช่ัวโมง 

๔.๑๑ การถูกกําจัดสิทธิเนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

๑) สมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ส. ส.ว. หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 

๒) สมัครรับเลือกเป็นกํานัน และผู้ใหญ่บ้าน  

๓) เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 

๔) ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองฯ และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

๕) ดํารงตําแหน่งรอง ผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผช.เลขานุการ ผถ. ประธานที่ปรึกษา
หรือที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 

๖) ดํารงตําแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผช. เลขานุการ ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรอง
ประธานสภาท้องถิ่น 

การจํากัดสิทธิให้มีกําหนดเวลาคร้ังละ ๒ ปี นับแต่วันเลือกต้ัง ครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 

ผู้ที่เสียสิทธิเน่ืองจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังตาม พ.ร.บ.การเลือกต้ัง สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ก่อนวันที่ พ.ร.บ. น้ีใช้บังคับ ให้การเสียสิทธิของผู้น้ันเป็นอันสิ้นสุดลง นับแต่วันที่ พ.ร.บ. น้ีใช้บังคับ 
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๔.๑๒ การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง 

๑) ให้นับคะแนนเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกต้ังแล้วโดย เปิดเผย ณ ที่เลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกต้ัง 

๒) คณะกรรมการการเลือกต้ังตรวจสอบแล้วมีเหตุอันควรเช่ือว่าผลการเลือกต้ังเป็นไป โดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม ให้ประกาศผลการเลือกต้ังภายใน ๓๐ วัน หากมี เหตุอันควรเช่ือได้ว่าการเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรมให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง สืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกต้ังหรือจัดให้มีการ 
เลือกต้ังใหม่หรือดําเนินการอ่ืนตามที่จําเป็นแต่ต้องไม่ช้ากว่า 50 วัน 

การประกาศผลการเลือกต้ัง (๑) 

ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จะได้รับการเลือกต้ังต้องได้คะแนนเสียง มากกว่าคะแนนเสียง
ที่ไม่เลือกผู้ใด หากไม่มีผู้สมัครได้รับเลือกต้ัง เพราะไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดให้ ผอ.กต.จว. 
ประกาศให้มีการเลือกต้ังใหม่ โดยผู้สมัครรายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัคร 

การประกาศผลการเลือกต้ัง (๒) 

ผู้สมัครเป็น ผู้บริหารท้องถิ่น เท่ากับจํานวนที่จะพึงมี หรือผู้สมัคร สมาชิกสภาท้องถิ่น เท่ากับหรือน้อยกว่า
จํานวนที่จะพึงมีในเขตนั้น 

๑. ผู้สมัครจะได้รับเลือกต้ังต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือก 

๒. กรณีไม่มีผู้ได้รับเลือกต้ัง ให้ ผอ.กต.จว. ประกาศให้มีการ เลือกต้ังใหม่ โดยผู้สมัครรายเดิมทุกรายไม่มี
สิทธิสมัคร 

การเลือกต้ังใหม่ กรณีไม่มีผู้ได้รับการเลือกต้ัง  

ผู้บริหารท้องถ่ิน ให้ดําเนินการจนกว่าจะมีผู้ได้รับเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาท้องถ่ิน หากจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่แล้วยังไม่มีผู้ได้รับเลือกต้ังให้งดการจัดให้มีการเลือกต้ัง 
และให้ถือว่าสภาท้องถิ่นน้ัน มีสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าสภาท้องถิ่นน้ันจะครบวาระ 

มาตรา ๕๑ ในการสมัครรับเลือกต้ัง ให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัครต่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจํา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครตามท่ีคณะกรรมการ การเลือกต้ังกําหนด 

หลักฐานการสมัครตามวรรคหน่ึง ผู้สมคัรต้องย่ืนหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลา
ติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมคัรรับเลือกต้ังของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทําหนังสือยืนยันการไม่ได้
เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

ค่าธรรมเนียมการสมัครตามวรรคหน่ึงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน และไม่ว่าในกรณีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ไม่มีหน้าที่ต้องคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ให้แก่ผู้ใด 
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บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๑๔๒ ในการเลือกต้ังครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เมื่อคณะรักษา ความสงบ
แห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด     
ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดให้มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันแล้ว ให้ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังต่อไปน้ี 

(เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการงดการจัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และท้องถิ่นน้ัน 
กําหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

(๑) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก สภากรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภาเขตเป็นการช่ัวคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก สภาท้องถิ่นเป็น
การช่ัวคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๙ 

(๕) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว ในกรณีทีม่ีการจัดต้ังองค์การบริหารสว่นตําบล เป็นเทศบาล การยกฐานะเป็น
เทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ลงวันที่ ๒๑ มิถนุายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

(6) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร 
พ้นจากตําแหน่ง และการแต่งต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

(๗) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งต้ังนายก เมืองพัทยา ลงวันที่ 
๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

  ในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้อํานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหน่ึง
เป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๔๓ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดเสียสิทธิเน่ืองจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติ การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ี ใช้บังคับ ให้การเสียสิทธิ     
ของผู้น้ันเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

มาตรา ๑๔๔ พระราชบัญญัติ น้ีไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มีความรับผิด            
ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และเพ่ือประโยชน์ แห่งการน้ี     
ให้ถือว่าพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 
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การกระทําใด ๆ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ถ้าการกระทําน้ันยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง และศาล มีอํานาจดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติ การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

มาตรา ๑๔๕ บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด คําสั่ง หรือมติของคณะกรรมการ การเลือกต้ังที่ออก   
ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ พระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี จนกว่าจะมีระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

เรื่อง พระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจังหวัด (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

1. จํานวนสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด และการได้มาซ่ึงสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามกฎหมาย ในมาตรา ๙ กล่าวคือ เขตอําเภอเป็นเขตเลือกต้ัง 

   1. ราษฎรไม่เกิน ๕๐๐,000 คน มีสมาชิกได้ ๒๔ คน  

   ๒. ราษฎรเกิน ๕00,000 คน แต่ไม่เกิน 9,000,000 คน มีสมาชิกได้ ๓๐ คน  

   ๓. ราษฎรเกิน 9,000,000 คน แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐,000 คน มีสมาชิกได้ ๓๖ คน  

   ๔. ราษฎรเกิน ๑,๕๐๐,000 คน แต่ไม่เกิน ๒,000,000 คน มีสมาชิกได้ ๔๒ คน  

   ๕. ราษฎรเกิน ๒,000,000 คนขึ้นไป มีสมาชิกได้ ๔๘ คน 

ความในวรรคสามมิให้นํามาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกต้ังไม่ครบจํานวน ถ้าในการจัดให้มีการเลือกต้ัง
ใหม่น้ัน ยังได้ไม่ครบจํานวนอีก ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดน้ันประกอบด้วยจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่
จนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เว้นแต่จะมีจํานวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจํานวนตาม
วรรคหน่ึง 

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการกระทําการอันต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๙ วรรคสอง) 

๒. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการ เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

   (๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง 

   (๒) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (มาตรา ๓๕/๑) 
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๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดํารงตําแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่า
เป็นหน่ึงวาระและเมื่อได้ดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดํารงตําแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วัน
พ้นจากตําแหน่ง(มาตรา ๓๕/๒) 

๔. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑      
เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอ่ืนให้นับถึงวันแต่งต้ัง (มาตรา 
๓๕) 

การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา ๒๙ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๗๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี จะกําหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องน้ันใช้บังคับก็ได้ แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไป       
โดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่ง การหรือหนังสือกําหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยท่ีออกก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๗๘ (๔) แห่ง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และมีการกําหนดให้ความคุ้มครอง         
การจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบ ดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไปโดย
สุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการ หรือหนังสือกําหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยให้มีผลใช้บังคับได้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมิน 
โครงการอบรมสัมมนาวชิาการ “บรบิทของท้องถ่ินกับการพฒันาประเทศในปัจจบุัน”     

                               
         ****************************** 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
ได้จัดอบรมสัมมนาวิชาการ "บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม –      
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการกระจายอํานาจที่เท่าทันบริบทสังคม  
2. เพ่ือให้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องภายใต้หลักการ

กระจายอํานาจ การบริหารราชการท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล ภายใต้หลักการกระจายอํานาจ และให้มีกระบวน
ทัศน์ที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

3. เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

เพ่ือให้ทราบถึงผลความสําเร็จของการดําเนินการ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินโครงการในคร้ังต่อไป ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผล
แผนงานและโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประเมินผลการดําเนิน
โครงการฯ ดังน้ี 

1. เครื่องมือที่ใช้ประเมิน/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล กองแผนและงบประมาณได้จัดทํา            
แบบประเมินผลจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ และได้นําข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ประมวลผลค่าทางสถิติ        
ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ ในรูปแบบตาราง 

2. เกณฑ์ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล กําหนดระดับความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับ คือ            
มากที่สุด (5)  มาก (4) ปานกลาง (3)  น้อย  (2) น้อยที่สุด (1)   

3. การหาค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การพิจารณาขอบเขตของคะแนนเพ่ือใช้ในการแปล 
ความหมายของค่าเฉล่ียตามวิธีการของลิเคิร์ท  (Likert) ดังน้ี 

ค่าเฉล่ียระดับ 4.50 – 5.00  หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉล่ียระดับ 3.50 – 4.49  หมายถึง มาก 
ค่าเฉล่ียระดับ 2.50 – 3.49  หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระดับ 1.50 – 2.49  หมายถึง น้อย 
ค่าเฉล่ียระดับ 1.00 – 1.49  หมายถึง น้อยที่สุด 
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ผลการประเมิน 
      ฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 1,000 ชุด             
มีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จํานวน 669 ชุด คิดเป็นร้อยละ 66.90 
 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนร้อยละของข้อมูลทั่วไป 

รายการ คน ร้อยละ 
1.1 เพศ ชาย  321 47.98 

หญิง  348 52.02 
1.2 อายุ ตํ่ากว่า 20 ปี 11 1.64 

20 – 40 ปี 167 24.96 
41 – 60 ปี 453 67.71 
61 ปี ขึ้นไป 38 5.68 

1.3 สถานภาพ ผู้บริหาร อบจ. 43 6.43 
ผู้ช่วยผู้บริหาร อบจ. 35 5.23 
สมาชิกสภา อบจ. 27 4.04 
ผู้บริหาร อปท. จังหวัดเชียงใหม่ 30 4.48 
ผู้แทน/เจ้าหน้าที่ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ 49 7.32 
ข้าราชการ อบจ. 353 52.77 
ลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้าง อบจ. 130 19.43 
ผู้สังเกตการณ์ 2 0.30 

 
สรุปจากตารางที่ 1  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 348 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.02         
มีอายุระหว่างอายุ 41 – 60ปี จํานวน 453 คน คิดเป็นร้อยละ  67.71 เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน  353 คน คิดเป็นร้อยละ 52.77 รองลงมาเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้าง อบจ. จํานวน      
130 คน คิดเป็นร้อยละ 19.43 และเป็นผู้แทน/เจ้าหน้าที่ อปท. ในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 49 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 7.32 ตามลําดับ 
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ส่วนที่ 2   ระดบัความคดิเหน็ต่อการจัดโครงการ 
ตารางที่ 2 แสดงผลระดบัความคดิเหน็ดา้นความสาํเรจ็/การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

หัวข้อ 

ระดับความคดิเห็น/ระดบัความพึงพอใจ  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
ผลลัพธ์ มากที่สุด 

 
(ร้อยละ) 

มาก 
 

(ร้อยละ) 

ปาน
กลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 
 

(ร้อยละ) 

น้อย 
ท่ีสุด 

(ร้อยละ) 
1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
กระจายอํานาจที่เท่าทันบริบทสังคม 

264 
(39.46) 

339 
(50.67) 

66 
(9.87) 

0 
 

0 
 

4.30 มาก 

2. การแลกเปล่ียนองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการกระจายอํานาจให้มี
กระบวนทัศน์ที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

258 
(38.57) 

357 
(53.36) 

54 
(8.07) 

0 
 

0 
 

4.30 มาก 

3. ส่งเสริมให้ อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

290 
(43.35) 

313 
(46.79) 

66 
(9.87) 

0 
 

0 
 

4.33 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 มาก 

 
สรุปจากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการมีความสําเร็จ สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 โดยมีความคิดเห็นในหัวข้อ ส่งเสริม
ให้ อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.33  รองลงมาเป็น
หัวข้อ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการกระจายอํานาจที่เท่าทันบริบทสังคม และหัวข้อการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง ภายใต้หลักการกระจายอํานาจให้มีกระบวนทัศน์ที่ถูกต้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย 4.30 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 แสดงผลระดบัความพึงพอใจด้านเนื้อหาการบรรยาย 

หัวข้อ 

ระดับความคดิเห็น/ระดบัความพึงพอใจ  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
ผลลัพธ์ มากที่สุด 

 
(ร้อยละ) 

มาก 
 

(ร้อยละ) 

ปาน
กลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 
 

(ร้อยละ) 

น้อย 
ท่ีสุด 

(ร้อยละ) 
1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง อปท.กับการขับเคลื่อน
โครงการ “นโยบายตําบล ขับขี่ปลอดภัย” ทั่วไทยตั้ง
เป้าลดอุบัติเหตุในท้องถิ่น 

276 
(41.26) 

351 
(52.47) 

42 
(6.28) 

0 
 

0 
 

4.35 มาก 

2. การเสวนาเรื่อง  “กระทรวงท้องถิ่นกับแนวทาง 
ที่เป็นไปได้” 

226 
(33.78) 

376 
(56.20) 

67 
(10.01) 

0 
 

0 
 

4.24 มาก 

3 .  การบรรยาย พิ เศษ  เ รื่ อ ง  “ระ เบี ยบการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

284 
(42.45) 

355 
(53.06) 

30 
(4.48) 

0 
 

0 
 

4.38 มาก 

4. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายท้องถิ่น และ
กฎหมายเลือกตั้ง ฉบับใหม่” 

275 
(41.11) 

338 
(50.52) 

56 
(8.37) 

0 
 

0 
 

4.33 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.32 มาก 

 
สรุปจากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหาการบรรยาย         

ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.32 โดยมีความพึงพอใจในหัวข้อ การบรรยายพิ เศษ             
เรื่อง “ระเบียบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”อยู่ในระดับ  มาก ค่าเฉลี่ย 4.38           
รองลงมาเป็นหัวข้อการบรรยายพิเศษ เรื่อง อปท.กับการขับเคลื่อนโครงการ “นโยบายตําบล ขับขี่ปลอดภัย”     
ทั่วไทยต้ังเป้าลดอุบัติเหตุในท้องถิ่น อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.35 หัวข้อการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมาย
ท้องถิ่น และกฎหมายเลือกต้ัง ฉบับใหม่” อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.33 และหัวข้อ การเสวนาเร่ือง  “กระทรวง
ท้องถิ่นกับแนวทาง ที่เป็นไปได้” อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย 4.12 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4 แสดงผลระดบัความพึงพอใจด้านการอํานวยความสะดวก 

หัวข้อ 

ระดับความคดิเห็น/ระดบัความพึงพอใจ  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
ผลลัพธ์ มากที่สุด 

 
(ร้อยละ) 

มาก 
 

(ร้อยละ) 

ปาน
กลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 
 

(ร้อยละ) 

น้อย 
ท่ีสุด 

(ร้อยละ) 

1. สถานที่การจัดสัมมนาฯ 424 
(63.38) 

215 
(32.14) 

24 
(3.59) 

6 
(0.90) 

0 
 

4.58 
มาก
ที่สุด 

2. ระยะเวลาในการสัมมนาฯ 344 
(51.42) 

288 
(43.05) 

31 
(4.63) 

6 
(0.90) 

0 
 

4.45 มาก 

3. การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 334 
(49.93) 

262 
(39.16) 

61 
(9.12) 

12 
(1.79) 

0 
 

4.37 มาก 

4. อาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน 274 
(40.96) 

266 
(39.76) 

92 
(13.75) 

37 
(5.53) 

0 
 

4.16 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.39 มาก 

 
สรุปจากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านการอํานวยความสะดวก       

ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.39  โดยมีความพึงพอใจด้านสถานที่การจัดสัมมนาฯ อยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.58 รองลงมาเป็นด้านระยะเวลาในการสัมมนาฯ อยู่ในระดับ  มาก  ค่าเฉลี่ย 4.45 ด้านการ
อํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย 4.37 และด้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน 
อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย 4.16 ตามลําดับ 
 

ส่วนที่ 3 การจัดอบรมสัมมนาฯ ครั้งต่อไป ควรจัดในจังหวัดใด 
 1. จังหวัดชลบุรี, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, บุรีรัมย์, เชียงใหม่, ลําปาง, ขอนแก่น, พิษณโุลก 
     เพชรบูรณ์, กาญจนบุรี, กระบ่ี, อุดรธานี, ระนอง, พังงา 
 2. จังหวัดที่มีความพร้อมด้านที่สถานที่การฝึกอบรม, ด้านที่พัก, และด้านความสะดวกในการเดินทาง  
  
 ส่วนที่ 4  
 1. การอบรมสมัมนาฯ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร  
 2. ควรให้ท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ นําเสนอผลงานและองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม 
              สัมมนาฯ 
 3. ควรเพ่ิมประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การจัดการปัญหา, ผลสําเร็จของการดําเนินงาน  
 4. ควรประชาสัมพันธ์การจัดบริการอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ให้ทั่วถึง 
 5. ควรจัดให้มกีารแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเจ้าภาพ ในระหว่างเวลาพัก 
 6. ควรจัดห้องอบรมสัมมนาฯ ห่างจากห้องแสดงสินค้า 
 7. ควรจัดโต๊ะสําหรับผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาฯ ทุกที่น่ัง อย่างทั่วถึง 
 8. ควรปรับปรุงรสชาติอาหาร และปรมิาณอาหารให้หลากหลาย 

 
*************************** 
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