สรุปรายงานโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่องทศวรรษใหมการปกครองทองถิ่น
ระหวางวันวันที่ ๒๑-๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงแรมสวนนงนุชพัทยา ตําบลนาจอมเทียน
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดย
สมาพันธปลัดองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
สมาพันธปลัดเทศบาลแหงประเทศ
รวมกับสํานักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา
ของ
นายวีระเดช บัวกอง
ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลหนองฮาง
อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตรการบริหารบุคคล
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
บรรยายโดย นายวัลลภ พริ้งพงห
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เกี่ยวของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน กฎหมายบุคคลทองถิ่น กฎหมายจัดตั้ง
เปนตน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐
- ยุทธศาสตร ๖ ดานและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร ๒๓ ประเด็น ตามกฎหมายยุทธศาสตร
- แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ดาน ตามกฎหมายแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ
- แผนงานสนับสนุน ยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐
- กําหนดใหมีการปฏิรูปดานตางๆ รวมถึงการบริหารราชการแผนดินและระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลในภาครัฐ
มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง พัฒนาตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาตรา ๗๖ วรรคสอง มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของรัฐ ตามระบบคุณธรรม โดย
อยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจกาวกายแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ กระบวนการแตงตั้ง
การพิจารณาความดีเจาหนาที่รัฐ
มาตรา ๗๖ วรรคสาม จัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรา ๖๓ ใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อปอองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติ
มิชอบดังกลาว อยางเขมงวด
มาตรา ๖๕ ใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ
มาตรา ๒๕๘ ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตางๆ ใหเกิดผลดังตอไปนี้

ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน
(๑) ใหมีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดิน และเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชน
(๒) ใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของทุกหนวยงานเขาดวยกันเพื่อใหเปนระบบขอมูล เพื่อบริหาร
ราชการแผนดินและบริการประชาชน
(๓) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง และความทาทายใหมๆโดยตองดําเนินการใหเหมาะสม กับภารกิจของหนวยงานของรัฐ
แตละหนวยงานที่แตกตางกัน
(๔) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพื่อจูงใจใหผูที่มีความรูความสามารถ
อยางแทจริง เขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญเติบโตดวยความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของ
งานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกตองโดยคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหม เพื่อใหการปฏิบัติราชการ
แผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการปกปองคุมครองบุคคลและภาครัฐ จากการใชอํานาจไป
เปนธรรมของผูบังคับบัญชา
(๕) ใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภารรัฐใหมีความคลองตัวเปดเผยตรวจสอบได และมี
กลไกในการปองกันการทุจริตทุกขั้นตอน
มาตรา ๒๕๙ ปฏิรูปประเทศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ซึ่ง
ตองมีวิธีการจัดทําแผน การมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ขั้นตอนในการดําเนินงาน
ปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกดาน (แผนปฏิรูป
ประเทศ ๑๑+ ๑ดาน) เริ่มดําเนินการภายใน ๑ ป นับตั้งแตประกาศใชรัฐธรรมนูญ กําหนดระยะเวลา
ผลสัมฤทธิ์ ๕ ป
มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามกฎหมายบัญญัติ ตอง
ใชระบบคุณธรรม คํานึงถึงความเหมาะสม ความจําเปนของแตละทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละรูปแบบจัดใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน เพื่อใหสามารถพัฒนารวมกัน หรือการสับเปลี่ยนบุคคลากร
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๕ ใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆใหสอดคลองและบูรณาการกัน
มาตรา ๒๕ หนวยงานของรัฐไมดําเนินการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหสภาผูแทนราษฎรหรือ
วุฒิสภา แลวแตกรณี มีมติสงเรื่องให ปปช. พิจารณาดําเนินการกับหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้น และกรณี
ปปช. มีมติวา ขอกลาวหาวามีมูล ใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหานั้น สั่งใหผูนั้นพักราชการหรือพักงาน
หรือสั่งออกจากราชการ หรือออกจากงานไวกอน หรือสั่งใหพนจากตําแหนง
มาตรา ๒๖ สรุปความวา หนวยงานของรัฐดําเนินการไมสอดคลอง กับยุทธศาสตรหรือแผนแมบท
ใหคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติ แจงใหหนวยงานของรัฐนั้นทราบและเสนอแนะใหแกไขปรับปรุง

เมื่อแกไขปรับปรุงแลว ใหแจงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติทราบภายใน ๖๐ วัน ในกรณีที่ไมแกไขไม
แจง การดําเนินการใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรภายในกําหนดเวลา ใหคณะกรรมการยุทธศาสตร
รายงานใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติทราบ เพื่อเสนอตอคณะรัฐมาตรีทราบ ใหถือวาหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย และใหคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติแจงให ปปช. ทราบ เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่และอํานาจตอไป
ยุทธศาสตรชาติ ๖ ดาน ทุกยุทธศาสตรเกี่ยวของกับ อปท. ทั้งหมด เกี่ยวของโดยตรง ๒ ยุทธศาสตร คือ
๑. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
๒. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภารัฐ มีเปาหมายการ
พัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐ โดยตองมี
- ขนาดเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ
- แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือการใหบริการ
- ยึดหลักธรรมาภิบาล
- ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม
- มีความทันสมัย
- มีลักษณะเปดกวาง
- ทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต
- กฎหมายมีความชัดเจน มีเทาที่จําเปน
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบดวย ๘ ประเด็น
- ภาครัฐยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
- ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
- ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ
- ภาครัฐมีความทันสมัย
- บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและคนเกง
- ภาครัฐมีความโปรงใส
- กฎหมายมีความสอดคลอง เหมาะสมกับบริบทตางๆ
- กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค
ตัวชี้วัด
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ
- ประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ
- ระดับความโปรงใส การทุจริต ความประพฤติมิชอบ
- ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม

ประกาศแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
๑. แผนแมบท เกี่ยวของกับ อปท. เกือบทั้งหมด ในฐานะหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใน
การบริการแกประชาชน
๒. ประเด็นที่เกี่ยวขี้องโดยตรงไดแก ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐)
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหมีแผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ + ๑ ดาน
ไดแก ดานตํารวจ และ ๑๑ ดาน ตามมาตรา ๘ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.
๒๕๖๐
ยุทธศาสตรชาติประกอบดวย ๖ ดาน
- ดานความมั่นคง
- ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
- ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
- ดานการสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ดาน ประกอบดวย
- ดานการเมือง
- ดานการบริหารจัดการแผนดิน
- ดานกฎหมาย
- ดานการศึกษา
- ดานเศรษฐกิจ
- ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ดานสาธารณภัย
- ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
- ดานสังคม
- ดานอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

ยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
สาระสําคัญ
- พันธกิจ สรรหา พัฒนา รักษา และใชประโยชน
เปาหมาย
- พัฒนาใหทันสมัยตามนโยบาย Thailand ๔.๐
- สิทธิประโยชนบุคลากรเทาเทียมและเปนธรรม
- พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ
ยุทธศาสตร ๗ ประเด็น
- การปรับโครงสราง และอัตรากําลังใหเหมาะสมกับบทบาทและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- พัฒนาประสิทธิภาพระบบทรัพยากรบุคคลทองถิ่น
- สงเสริมพัฒนาบุคลากรและผูบริหารใหมีศักยภาพสอดคลองกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตาม
แนวทาง Thailand ๔.๐
- ความโปรงใสในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักสมรรถนะ สรางเสริมหลักธรรมาภิบาล
- ตอยอดคุณภาพชีวิตที่ดีตอบุคลากรทองถิ่น
- ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- กํากับ ติดตาม ประเมินผล
ภาพรวมโดยสรุป
- บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญกําหนดใหหนวยงานรัฐและบุคลากรของรัฐเปนหนวยขับเคลื่อนในการ
ใหบริการประชาชนโดยปฏิบัติตามกรอบแนวทางยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
- บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีความสําคัญในการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
- การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี คนเกงไมโกง มีศักยภาพ สงเสริมความกาวหนาบนหลักธรรมาภิ
บาลโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชประโยชน จึงเปนการสรางบุคลากรที่มีคุณภาพกอใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชน และโยชนตอสวนรวมของประเทศ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่นในอนาคต
บรรยายโดย นายศิริวัฒน บุปผาเจริญ
หัวหนาสํานักงานมาตรฐานงานบุคคลทองถิ่น (กถ.)
22 เมษายน 2562
การขับเคลื่อนประเทศไทย
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 4.0
ภายใตระบบคุณธรรม (Merit System)
1. ความสามารถ (Competence)
2. ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity)
3. ความมั่นคง (Security on tenure)
4. ความเปนกลางทางการเมือง (Political Neutrality)
5. การมีคณะกรรมการในการบริหารงานบุคคล
เปาหมายของการบริหารบุคคล มีองคประกอบ 4 อยาง
1. การสรรหา : คนดี, คนเกง
2. พัฒนา : ใหเปนคนดี คนเกงยิ่งขึ้น
3. รักษาไว : อยูนาน ๆ
4. ใชประโยชน :จัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม, สงเสริมใหทํางานเต็มศักยภาพ
โดยมีเปาหมายสูงสุด 3 S
1. Say = การพูดในเชิงบวกเกี่ยวกับองคกรที่รวมงาน
2. Stay = การอยู การรักษาไวนาน ๆ
3. Strive = ความุงมั่น การสรางพฤติกรรมนําไปสูความสําเร็จขององคกร
การขับเคลื่อนประเทศ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลในระบบราชการ
1. เพื่อพัฒนาคนในระบบราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดย
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางานใหม เพื่อพลิกโฉม ใหสามารถเปนที่เชื่อถือ ไววางใจ และเปนที่พึ่งของ
ประชาชนไดอยางแทจริง
2. เปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open Connected Government) โดยมีประเด็น ดังนี้
2.1 ทํางานอยางเปดเผยโปรงใส บุคคลภายนอกเขาถึงขอมูลได ตรวจสอบได
2.2 เปดกวางใหภาคสวนอื่น ๆ เขามามีสวนรวม และรับโอนภารกิจไปดําเนินการแทนได
2.3 เชื่อมโยงการทํางานอยางเปนเอกภาพและสอดคลองกัน
สิ่งสําคัญ จัดความสัมพันธเชิงโครงสรางใหสอดรับการทํางาน แนวระนาบในลักษณะของ
เครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง

3. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen – Centric Government)
- ทํางานเชิงรุก มองไปขางหนา แกปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชน โดยไม
ตองไดรับการรองขอกอน
- ใชประโยชนจากขอมูลภาครัฐ และระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ ที่ตรง
ความตองการของประชาชน
- เชื่อมโยงระหวางภาครัฐ เพื่อใหบริหารไดอยางเบ็ดเสร็จในจุดเดียว เชน เวปไซต สมารทโฟน
สรุป
แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในยุทธศาสตรที่
6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนสูระบบราชการ 4.0 จะตอง
ปรับเปลี่ยน 4 แนวทาง
1. ภาครัฐที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน
2. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
3. ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง
4. ภาครัฐที่เปนที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือไววางใจได
กรอบการปฏิบัติเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 2 ประเด็นใหญ
1. การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform)
1.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
1.2 การพัฒนาและการรังสรรคนวัตกรรมในรูปแบบใหม
1.3 การปฏิรูปกฎหมาย
1.4 การเปนรัฐบาลศิวไิ ล
2. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
2.1 การปรับเปลี่ยนดานการเรียนรู
2.2 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมที่พึงประสงค
กรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีตัวชี้วัดดังนี้
1. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
1.1 ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมการทํางานและระบบงาน
1.2 สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก
1.3 ความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงานทุกระดับ
2. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 รักษาไวซึ่งขาราชการที่จําเปนตอการบรรลุเปาหมาย
2.2 ความพึงพอใจตอนโยบาย/มาตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.3 การเรียนรูและพัฒนา
2.4 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
3. ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 การตัดสินใจบนหลักความสามารถ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน
3.2 ความโปรงใสของกระบวนการและพรอมรับการตรวจสอบ

4. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
4.1 นโยบาย แผนงาน และมาตรการดานทรัพยากรบุคคล
4.2 การวางแผนและการบริหารกําลังคน
4.3 การบริหารกําลังคน กลุมที่มีทักษะและสมรรถนะสูง
4.4 การสราง การพัฒนา และสืบทอดตําแหนง
5. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.1 กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.2 ระบบฐานขอมูล
5.3 ความคุมคาของคาใชจายในกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.4 เทคโนโลยีเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปญหาที่พบและแนวทางที่จะแกไขเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ระบบแทง แนวทางปฏิบัติไมชัดเจน
2. การกําหนดโครงสรางองคกรและอัตรากําลัง มีหลักเกณฑบางเรื่องไมชัดเจน ใชดุลยพินิจสูง
3. ปญหาความยุงยากในการโอน (ยาย) ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. ปญหาการขาดดุลยภาพในการบังคับบัญชา
5. ปญหาความไมชัดเจนในการกําหนด KPIS และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
6. ปญหาเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในบริบทการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหมและไทยแลนด 4.0
7. ปญหาการรักษาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8. ภาพลักษณเรื่องความโปรงใส
9. การเขามาของเทคโนโลยีและสังคมผูสูงอายุ
แนวทางการแกไข
1. ตองมีการประเมินคางาน และแนวทางวางแผน ทางเดินสายอาชีพสําหรับประเภทตําแหนง
ตาง ๆ รวมถึงเพิ่มการประชาสัมพันธ
2. โครงสรางองคกรและอัตรากําลังมีหลักเกณฑที่ชัดเจนภายใตหลักการความคุมคา
3. สรางกลไก Placement Center และระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงทุกอปท. และเขาถึงได
4. กําหนดกลไกคานอํานาจระหวางการเมือง/ขาราชการ
5. สรางแนวทางกําหนดมาตรฐาน KPIS แบบตําแหนงและแบบทีม
6. เตรียมการพัฒนาทั้งขาราชการ Talent และผูบริหารทั้งระดับอํานวยการทองถิ่น/บริหารทองถิ่น
7. ปรับปรุงคาตอบแทน และปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน
8. สงเสริมคานิยมและสรางกลไกเฝาระวังโดยประชาชน
9. สรางกลยุทธ เชิงรุกรองรับ

กรอบแนวคิด ของแผนการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นแหงชาติ
วิสัยทัศน ขาราชการสวนทองถิ่นมีสมรรถนะสูง เนนคุณธรรมและมีศักยภาพเปนเลิศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ตามนโยบายไทยแลนด 4.0
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น 6 ดาน
1. การปรับอัตราโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสมกับประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในระบบทรัพยากรบุคคล
3. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและผูบริหารใหมีศักยภาพที่สอดคลองกับ Thailand 4.0
4. เนนความโปรงใสในระบบงานบุคคลผานการใช Competency – based HR
5. ตอยอดการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ขับเคลื่อนระบบทรัพยากรบุคคลดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เปาหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

สอดคลองกับนโยบายชาติ
ความเปนธรรม
คุณภาพ
ประสิทธิภาพ
การตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ผลลัพธสุดทาย
1. พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นใหทันสมัยสอดคลองตอนโยบายชาติวาดวยไทยแลนด
4.0 ที่ขับเคลื่อนดวยดิจิทัล
2. ใหประโยชนและสิทธิแกบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเทาเทียม โปรงใสและเปน
ธรรม
3. บุคลากรสวนทองถิ่นเปนมืออาชีพ สามารถเปนที่พึ่งและสรางความเชื่อมั่นใหประชาชนในพื้นที่ได
อยางยั่งยืน
การติดตามประเมินผล
1. แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 5 : ระบบบริหารราชการบุคคลที่สามารถดึงดูด สราง และรักษาคนดีคนเกงไวใน
ภาครัฐ
กลยุทธที่ 1 ดึงดูดผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ
แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบการสอบวัดความรูความสามารถทั่วไปใหเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท
เปาหมาย มีระบบการสอบวัดความรูความสามารถทั่วไปและคุณลักษณะการเปนเจาหนาที่ของรัฐที่
เปนมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรของรัฐทุกประเภท
ตัวชี้วัด จํานวนประเภทของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่ไดสอบวัดความรูความสามารถที่เปน
มาตรฐานกลาง
ระยะเวลาดําเนินการ 2561- 2565

การทดสอบความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
ใหมีการสอบภาค ก ที่เปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทโดย ก.พ. + องคกรกลาง
การบริหารงานบุคคล = แนวทางการดําเนินการ ตามแผนปฏิรูปสอบภาค ก รวม แจงก.กลางเบื้องตน
โดยมีการกําหนดแนวทาง ดังนี้
1. อกถ.ดานมาตรฐานฯ มีหนาที่
- พิจารณาสาระจัดทํารางประกาศมาตรฐานกลาง
2. อกถ.ดานกฎหมาย มีหนาที่
- ตรวจรางประกาศ ปรับแก/ไมปรับแก
3. ก.ถ. มีหนาที่
- พิจารณารางประกาศ มาตรฐานการสอบความรูความสามารถทั่วไป
- จัดทํารางประกาศมาตรฐานกลาง
4. ก.กลาง มีหนาที่
- กําหนดมาตรฐานทั่วไป
สภาพปจจุบัน
ภารกิจที่สําคัญของศูนยสรรหาและเลือกสรรสํานักงาน ก.พ. มีหนาที่
๑. สอบภาค ก.
- การสอบประจําป ปละ ๑ – ๒ ครัง้
- การสอบภาค ก. พิเศษ (สําหรับผูสอบผานของสวนราชการ ปละ ๑ – ๒ ครั้ง)
- การสอบภาค ก. ดวยระบบอิเลคทรอนิกส ปละ ๒๐ ครั้ง
๒. สอบทุนรัฐบาล
- ทุนเลาเรียนหลวงและทุนระดับมัธยมศึกษา
- ทุนระดับปริญญาตรี
- ทุนดึงดูดผูมีศักยภาพสูง (UIS)
- ทุนพัฒนาขาราชการ
๓. พัฒนาเครื่องมือ
- แบบทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
- แบบประเมินคุณลักษณะทั่วไป
- การสัมภาษณแบบมีโครงสราง
๔. พัฒนาหลักเกณฑ
๕. รับรองคุณวุฒิ
๒. การดําเนินการของ ก.พ. ในปจจุบัน
หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
วัตถุประสงคในการสอบ
๑. วัดศักยภาพพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
๒. ใชกลั่นกรองผูสมัครสอบจํานวนมาก
๓. มีความเสมอภาคและเปนธรรม

การทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป
- แบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ
การทดสอบแขงขันเพื่อวัดความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
- แบบทดสอบความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน
- การทดสอบทักษะ/ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดรายวิชาของการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป
วิชาความสามารถทั่วไป
- วัดความสามารถดานคิดคํานวณ การประยุกต การคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร
- การวิเคราะหความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกปญหาเชิงปริมาณ
- ดานเหตุผล การคิดหาความสัมพันธ เชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือรูปภาพ การหาขอยุติหรือ
ขอสรุปอยางสมเหตุสมผล จากขอความ สัญลักษณ รูปภาพ
วิชาภาษาไทย
- ความเขาใจ ภาษา บทความ
- การตอบคําถามในบทความหรือขอความ
- การสรุป การตีความ
- การใชคํา/กลุมคํา
- การเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักภาษาและการเรียงความ
วิชาภาษาอังกฤษ
- การพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ
- ความเขาใจ สาระสําคัญ ของขอความระดับเบื้องตน
หนวยงานที่ใชฐานขอมูลสอบผาน ภาค ก.
๑. กทม.
๒. สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
๓. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๔. ธกส.
๕. สํานักงานศาลปกครอง
๖. สตง.
๗. สํานักงาน กกต.
๘. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๙. ปปช.
๑๐. อัยการสูงสุด

“อนาคตการกระจายอํานาจ และการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
โดย ศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา
22 เมษายน 2562

Good to Great
แคดียังไมพอ....แตตองยิ่งใหญ

ทองถิ่นกับความทาทายในปจจุบัน
๑. Demand driven = ความตองการและปญหาของประชาชนเพิ่มขึ้น
๒. Complexity = ความตองการตอบสนองที่ซับซอน
๓. Responsiveness = ความตองการที่ตองการตอบสนองเร็วขึ้น
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐
- โอกาสที่มากขึ้น (More Opportunities)
- การกํากับดูแลที่มากขึ้น (More Control)
- หนาที่เพิ่มขึ้น (More Mandate)
รัฐธรรมนูญใหโอกาสที่มากขึ้น (More Opportunities)
-

การทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ (มาตรา ๒๕๐)
การแขงขันกับเอกชน (มาตรา ๗๕)
การเปดโอกาสใหมีการแขงขัน ในการจัดบริการสาธารณะ (Contestability) (มาตรา ๒๕๐)
โอกาสการกระจายอํานาจที่มากขึ้น (มาตรา ๒๕๐)
รัฐธรรมนูญใหหนาที่เพิ่ม

พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กําหนดยุทธศาสตรชาติ
- กําหนดหนาที่ของรัฐ และแนวนโยบายแหงรัฐ
หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ (มาตรา ๕๑ - ๖๓)
แนวนโยบายแหงรัฐ (มาตรา ๖๔ - ๗๘)
- กําหนดการปฏิรูปประเทศ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

รัฐธรรมนูญมีการกํากับดูแลที่มากขึ้น (More Control)
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
- การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของทองถิ่นจากการทุจริต และหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม
- การดําเนินงานการใชจายงบประมาณดวยความโปรงใส
- การดําเนินการโดยคํานึงถึงวินัยการเงินการคลัง
- การปองกันแหงผลประโยชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
- ทองถิ่นตองทํางานเพื่อตอบโจทยใหได
- ทองถิ่นตองพัฒนางานที่ตัวเองเหมาะสมจะทําเพื่อตอบโจทย
- ทองถิน่ ตองพัฒนาวิธีการประเมิน (Evalvation) วางานที่คนทําไปมีคุณคา สรางรูปธรรม และตอบโจทยได
ยุทธศาสตรชาติที่ทองถิ่นควรใหความสําคัญ
- การสรางศักยภาพคน
- การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
- การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การปฏิรูปประเทศ
- ดานการศึกษา
- ดานสาธารณสุข
- ดานสังคม
การพัฒนาเชิงพื้นที่
๑. การจัดการเชิงพื้นที่ตามกลุมจังหวัด (๑๘)
- คณะกรรมการนโยบายการบริหารจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
๒. การจัดการเชิงพื้นที่ตามภาค (๖ ภาค)
- คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
- คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(District Health Board) เปนทั้งโอกาสภาระ

๔. การจัดการเชิงพื้นที่แบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน ๑๐ จังหวัด
๕. โครงการพัฒนาระเบียงเศรฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development. EEC)
- ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
โลกของเรามีลักษณะที่เรียกวา “VUCA” มากขึ้น
V
U
C
A

=
=
=
=

Volatility เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
Uncertainty มีความไมแนนอนของสิ่งตาง ๆ
Complexity ความสับสนซับซอนของปจจัยแวดลอมตาง ๆ
Ambiguity ความคลุมเครือไมชัดเจนของปจจัยตาง ๆ
Digital Transtormation

๑. Cloud Computing
- ใชเซิรฟเวอรระยะไกล จัดเก็บ จัดการ และประมวลผลขอมูล เพื่อกระบวนการที่รวดเร็ว
๒. Automomous Systems
- ปอนคําสั่งเครื่องจักร และหุนยนต ใหทําหนาที่อิสระ
๓. INTERNET OF THING
๔. Cyber Security
- ปกปองขอมูลที่มีคาของลูกคาและคูคา
Digital Transtormation
- โครงสรางพื้นฐานคมนาคมขนสง
- พลังงาน
- เศรษฐกิจดิจิตัล

- สาธารณูปการ
- ภัยพิบัติ
- ระบบโลจิสติกส
ทองถิ่นจะตั้งรับอยางไร

๑. Digital Transformation
๒. Aging Society
๓. Inflastructure Change
๔. Disaster

เร็ว, แรง

ทองถิ่นตองทําดีและยิ่งใหญไดอยางไร

ทําใหดีขึ้น (Betterment)
ทํางานเดิมให้ ดีที่สดุ

ทําใหครอบคลุมขึ้น (Coverage)
ทําใหลึกขึ้น (Deepening)

ENLARGMENT
ENRICHMENT
ทําใหลึกและกวางโดยไมทิ้งใครไวขางหลัง

Inclusive Enrichment and Enlargement

Enlargement

- ตองขยายการบริการใหครอบคลุมคนทุกประเภท
โดยเฉพาะผูดอยโอกาสและคนยากจน

ทําให้ กว้ าง

- การออกแบบบริการสาธารณะตองคํานึงถึงความเสมอ
สามารถ ในการเขาถึง (Accessibility)

Enrichment

ทําให้ ลกึ

- ทําบริการที่นอกเหนือจากมาตรฐานขั้นต่ํา
(Minimum Standard) และตามที่กฎหมายกําหนด
- จัดบริการแบบเฉพาะตัวที่เหมาะสมสําหรับคุณ
(Tailor – Made Services)

Planned Growth and Planned Change
๑. มีแผนเพื่อรองรับการเจริญเติบโต (Planned Growth)
๒. มีแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Planned Change)
๓. ยับยั้งความเสื่อโทรม (Restricted Deterioration)
Planned Growth and Planned Changeเพื่อการทํางานที่ดี และยิ่งใหญของทองถิ่น
๑. สรางพลังขับเคลื่อนเชิงบวก
- ชวยใหเมืองระบุการเติบโต การพัฒนา และโอกาสทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และการขับเคลื่อนนวัตกรรม
๒. วิธีการวางแผนสําคัญและจะตองกระจายประโยชนจากการพัฒนา
- การพัฒนาเมืองขึ้นอยูกับวิธีการวางแผน และการจัดการใหเมืองเติบโต
- ขอบเขตของประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาเมือง จะตองถูกกระจายอยางเทาเทียมกัน
๓. บูรณาการจากการทํางานแยกสวนสูการมียุทธศาสตร
- ตองขับเคลื่อนจากการดําเนินงานที่แยกสวนสูการวางแผนเมืองเชิงยุทธศาสตร
- ตองมี Platform ทางนโยบายของเมืองที่ครอบคลุม ซึ่งสําคัญมากสําหรับการเปลี่ยนแปลงของเมือง
เปาหมายในอนาคตของประเทศ
“ใหสังคมยอมรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นวาเปนสวนสําคัญที่ขาดไมได ของการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ เปนทองถิ่นที่มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพในการทํางาน”
เปาหมายในการทํางานขององคกรปกครองสวน
๑. การใหประชาชนเปนศูนยกลาง (People centric)
๒. การปรับวิธีการทํางานใหสมดุลกับความเปลี่ยนแปลง (Internal Context)
ภายนอก (External Context)
- การเปนองคกรนวัตกรรม(INNOVATIVE)
- เปนองคกรโปรงใส (TRANSPARENT)
- เปนองคกรทีย่ ืดหยุน (CONNECTED)

สิ่งที่ขาดไมได คือ
๑. คนหาตัวเองใหเจอ
๒. ระเบิดจากขางใน
ทองถิ่นทั้งหมดตองมีลมหายใจ
๑. ทองถิ่นจะเปนเหมือนพืชที่งอกงามไดตองมีชีวิตอยางมีเปาหมาย
๒. เหมือนพืชที่อยูในสปอรที่ยังพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง
เมื่อมีชีวิตอยูแลวทองถิ่นตองทําหนาที่ใหสมบูรณ
๑.
๒.
๓.
๔.

ทองถิ่นปจจุบันทําหนาที่ขยายไปไกลมากกวาภารกิจที่ไดรับการถายโอน
ทองถิ่นตองคิดแบบ Job Enlargement และ Job Enrichment
ทองถิ่นตองคิดในเชิงรุกไปขางหนาและมี Planned Growth and Planned Change
ทองถิ่นตองลบความสบประมาทเรื่องความไมนาไววางใจ
๔.๑ มีธรรมาภิบาล (Good Governance)
๔.๒ ทํางานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ทํางานใหเกิดประโยชนตอประชาชนโดยไมตองรอใหใครมา
ตรวจสอบ
๔.๓ การทําใหประชาชนไววางใจจะเปนภูมิคุมกันที่สําคัญ ถาทําใหประชาชนไววางใจ ทานไมตองกลัว
Good to Great ผูนําจะสูความยิ่งใหญไดอยางไร
๑. อยาติดกับมายาคติของการเปลี่ยนแปลง
๒. ตอบใหไดกอนวาปรารถนาอะไร ทําเรื่องใดไดเกงที่สุด และจะทําสิ่งตาง ๆ ดวยวิธีการใด
๓. สรางสิ่งที่ดีกวาและยั่งยืนกวาเพื่อผูคน

แนวทางปฏิบัติของ อปท. ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป ประเด็นอํานาจหนาที่ของอปท./การสํารวจทรัพยสิน/พนักงาน
สํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง/พนักงานประเมินทรัพยสิน/ฐานภาษี อัตราและการคํานวณภาษี/
พนักงานเก็บภาษี/การอุทธรณการประเมิน/บทกําหนดโทษ
บรรยายโดย นางวิภา ธูรสรานนท
ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

ภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง
หลักการและสาระสําคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
- กําหนดใหยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีบํารุงทองที่
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง : ภาษีทรัพยสิน
- กค. คาดวา อปท. จัดเก็บภาษีในปแรกประมาณ 64,290 ลบ. หรือภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 38,318
ลบ.(ปรับลดประมาณการจัดเก็บภาษีลงตามที่จัดเก็บไดปจจุบัน)
- ลดความเหลื่อมล้ํา / การเก็งกําไรราคาที่ดิน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดเก็บ
- เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยาและอปท. อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวน อบจ.
- อปท. มีอํานาจจัดเก็บภาษี จากที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูในเขต อปท.
- ภาษีจัดเก็บไดเปนรายไดของ อปท.
ทรัพยสินที่ตองเสียภาษี
1. ที่ดิน (พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เปนภูเขาและพื้นที่มีน้ํา)
2. สิ่งปลูกสราง (โรงเรียน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ที่บุคคลอาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอยได
หรือใชเปนที่เก็บสินคาหรือปนะกอบการอุตสาหกรรมหรือพานิชกรรมและหองชุดหรือแพ ที่ใชอยูอาศัยหรือมี
ไวเพื่อหาผลประโยชน
3. หองชุด (หองชุดที่ใชออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุดแลว เชน คอนโด /อาคารชุด

ทรัพยสินที่ไดรับการยกเวน
1. ทรัพยสินของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ ซึ่งใชในกิจการของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ หรือกิจการ
สาธารณะโดยมิไดใชหาผลประโยชน
2. ทรัพยสินที่ทําการขององคการสหประชาชาติ ทบวงชํานาญการพิเศษขององคการสหประชาชาติหรือ
องคการระหวางประเทศ
3. ทรัพยสินที่เปนที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลของตางประเทศ
4. ทรัพยสินของสภากาชาดไทย
5. ทรัพยสินที่เปนศาสนสมบัติไมวาของศาสนาใดที่ใชเฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือกิจสาธารณะ
เฉพาะที่มิไดใชหาผลประโยชน
6. ทรัพยสินที่ใชเปนสุสานหรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน
7. ทรัพยสินของมูลนิธิหรือองคการหรือสถานสาธารณกุศลตามที่ รมว. กค. กําหนดโดยมิไดหา
ผลประโยชน
8. ทรัพยสินของเอกชน เฉพาะสวนที่ยินยอมใหทางราชการจัดใชเพื่อสาธารณประโยชน
9. ทรัพยสวนกลางที่มีไวหรือเพื่อใชประโยชนรวมกันตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
10. ที่ดินอันเปนพื้นที่สาธารณูปโภค ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน
11. ที่ดินอันเปนพื้นที่สาธารณูปโภค ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม
12. ทรัพยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
1. ที่ดิน : ราคาประเมินทุนทรัพยสินของที่ดิน
2. ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสราง :ราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพยของสิ่งปลูกสราง
รวมกัน
3. หองชุด : ราคาประเมินหองชุด
การยกเวนฐานภาษี
- ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่เจาของซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและใชประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม ให
ไดรับยกเวนมูลคาของฐานภาษีภายในเขต อปท. รวมกับการคํานวณภาษีไมเกิน 50 ลาน
- ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่เจาของซึ่งเปนบุคคลธรรมดาใชเปนที่อยูอาศัยและมีชื่ออยูในทะเบียนบานใน
วันที่ 1 มกราคมของป ใหไดรับการยกเวนมูลคาของฐานภาษีในการคํานวณภาษีไมเกิน 50 ลาน
- ถาเปนบุคคลธรรมดาเปนเจาของสิ่งปลูกสราง แตไมไดเปนเจาของที่ดิน ใชสิ่งปลูกสรางเปนที่อยูอาศัย
และมีชื่ออยูในทะเบียนบานในวันที่ 1 มกราคมของป ใหไดรับการยกเวนมูลคาของฐานภาษีในการ
คํานวณภาษีไมเกิน 10 ลาน

-

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง :ใชประโยชนในการเกษตรกรรม อัตราภาษีไมเกินรอยละ 0.15
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง : ใชประโยชนเปนที่อยูอาศัย อัตราภาษีไมเกินรอยละ 0.3
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง : ใชประโยชนอื่น อัตราภาษีไมเกินรอยละ 1.2
ที่ดินที่ทิ้งไววางเปลาหรือมิไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ อัตราภาษีไมเกินรอยละ 1.2
การใชประโยชนในการเกษตรกรรม การทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตวน้ํากิจการอื่นๆ ตาม
หลักเกณฑที่ รมว. กค.และ รมว. มท. ประกาศกําหนด โดยรับฟงความเห็นของ รมว. กษ. ดวย
การใชประโยชนเปนที่อยูอาศัยอัตราจัดเก็บที่อยูอาศัยหรือพานิชยใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ รมว.
กค. และ รมว. มท. ประกาศกําหนด
ที่ดินที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพที่ดิน 3 ป ติดตอกัน : ปที่ 4 ใหเก็บ
เพิ่มขึ้นอีก 0.3 ทุกปแตไมกินรอยละ 3
อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
เกษตรกรรม

- อัตราเพดาน 0.15 % โดยแยกเปนดังนี้ 1.ยกเวนมูลคาฐานภาษี 50 ลานบาท เฉพาะบุคคลธรรมดา
0 – 75 = 0.01 %
2.ยกเวนภาษีทั้งหมด 3 ปแรกเฉาะบุคคลธรรมดา
 75 – 100 =0.03%
 100 – 500 = 0.05%
 500 – 1,000 =0.07%
 1,000 = 0.1%
ที่อยูอาศัย
- อัตราเพดาน 0.3 % โดยแยกดังนี้
1. หลังหลัก
1.1 เจาของที่ดิน + สิ่งปลูกสราง
1.2 เจาของสิ่งปลูกสราง
0-25 = 0.03%
0 – 40 = 0.02%
 25 – 50 = 0.05%
> 40 - 65 = 0.03%
 50 = 0.1 %
> 65 – 90 = 0.05%
*ยกเวนภาษีมูลคาฐานภาษี 50 ลานบาท
> 90 = 0.1 %
* ยกเวนมูลคาฐานภาษี 10 ลานบาท

2. หลังอื่น
0 – 50 = 0.02 %
 50 – 75 = 0.03 %
 75 – 100 = 0.05%
 100 = 0.1 %

พาณิชยกรรม อื่นๆ / ที่รกราง
-อัตราเพดาน 1.2 %
0 – 50 = 0.3 %
 50 – 200 = 0.4%
 200 – 1,000 = 0.5 %
 1,000 – 5,000 = 0.6 %
 5,000 = 0.7 %
*ที่รกรางเก็บภาษีเพิ่ม 0.3 % ทุก 3 ป รวมแลวไมเกิน 3 %
บรรเทาภาระภาษีแกผูที่ตองเสียภาษีเพิ่มขึ้นตามกฎหมาย 3 ป
ปที่ 1 = ภาษีเดิม 25% ของจํานวนภาษีที่เหลือ
ปที่ 2 =ภาษีปที่ 1 + 50 % ของจํานวนภาษีที่เหลือ
ปที่ 3 =ภาษีปที่ 2 + 75% ของจํานวนภาษีที่เหลือ
การคํานวณภาษี
-ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง หรือสิ่งปลูกสราง หรือหองชุดที่จะนํามาคํานวณเมื่อยกเวนมูลคา
ทรัพยสินของฐานภาษี แลวคูณดวยอัตราภาษีตามการใชประโยชน และอัตราที่ดินที่ทิ้งไววางเปลา
หรือไมไดทําประโยชนแลว ผลลัพธที่ไดเปนจํานวนภาษีที่ตองเสีย
-ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางมีการใชประโยชนหลายประเภทให อปท. จัดเก็บภาษีตามสัดสวนการใช
ประโยชนในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสรางตามประเภทการใชประโยชน ตามหลักเกณฑที่ รมว. กค.และรมว.
มท. ประกาศกําหนด เชน

การคํานวณภาษีเกษตรกรรม
ที่ดิน มูลคา ๖0 ลาน =
ไดรับการยกเวน
ภาษี 50 ลานบาท

สวนเกิน 10 ลานบาท
+ เสียภาษีอตั รา 0.01 % (1,000) =

ภาระภาษี รวม ๑,๐๐๐

รายได

การคํานวณภาษี การใชประโยชนที่ดินหลายประเภท

-ที่อยูอาศัย
-พาณิชยกรรม
-เกษตรกรรม

ภาษีสวนที่อยูอาศัย
ภาระภาษีทั้งหมด =

ภาษีสวนพาณิชยกรรม
ภาษีสวนเกษตรกรรม

การคํานวณภาษี บานพักอาศัย

-บานหลังหลัก 60 ลาน
เปนเจาของบานและที่ดิน
บานหลังหลักปลูกบน
ที่ดินคนอื่น 20 ลานบาท

= ไดรับยกเวน
+ สวนเกิน 10 ลานบาท
ภาษี 50 ลานบาท
0.030 % 3,000
ไดรับยกเวนภาษี
10 ลานบาท

+

= ภาระภาษีรวม
3,000 บาท

สวนเกิน 10 ลานบาท =
เสียภาษีอัตรา 0.02 %

การคํานวณภาษี บานหลายหลังบนที่ดิน
ที่ดินบิดา = บานบิดา
บานบุตรคนที่ 1
บุตรคนที่ 2
การแบงฐานภาษีในการคํานวณ กรณีปลูกบานในที่ดินของบิดา

บุตรคนที่ 3

ภาษีรวม
2,000

บิดา : ที่ดิน + บาน – ยกเวน 10 ลบ.
บุตรคนที่ 1 : บาน – ยกเวน 10 ลบ.
บุตรคนที่ 2 : บาน – ยกเวน 10 ลบ.
บุตรคนที่ 3 : บาน - ยกเวน 10 ลบ.
หมายเหตุ 1. บานทั้ง 3 หลัง มีทะเบียนบานแยกกัน
2. บิดาและบุตรใชที่อยูอาศัยเปนบานหลักและมีชื่อที่อยูในทะเบียนบานแตละหลัง

การคํานวณภาษีหองชุด
การแบงฐานภาษีในการคํานวณ กรณีหองชุด
Freehold โอนกรรมสิทธิ์
บานหลังหลัก : (มูลคาหองชุด – ยกเวน 50 ลบ.) x อัตราภาษี (อัตราภาษีที่อยูอาศัย)
บานหลังอื่น : มูลคากองชุด x อัตราภาษี (อัตราภาษีที่อยูอาศัย)
Leasehold เชาระยะยาว ทําสัญญาเชาที่กรมที่ดิน (มูลคาที่ดิน + มูลคาอาคารทั้งหมด)xอัตราภาษี (อัตรา
ภาษีที่อยูอาศัย)
การคํานวณภาษีอาคารพาณิชย
การแบงฐานภาษีในการคํานวณ
กรณีอาคารพาณิชย 2 หอง ที่เจาของเปนบุคคลเดียวกัน
สัดสวนที่อยูอาศัย =พื้นที่อาคารสวนที่ใชอยูอาศัย
พื้นที่อาคารทั้งหมด
ภาษีสวนที่อยูอาศัย : มูลคาอาคารสวนที่อยูอาศัย 2 หอง + มูลคาที่ดินทั้งหมด xสัดสวนที่อยูอาศัย – ยกเวน
50 ลานบาท X อัตราภาษี (อัตราภาษีที่อยูอาศัย)

ภาษีสวนที่ทําการคา
มูลคาอาคารสวนที่ใชทําการคาทั้ง ๒ หอง + (มูลคาที่ดินทั้งหมด x สัดสวนทําการคา)x อัตราภาษี (อัตราภาษี
อื่น ๆ)
ภาระภาษีทั้งหมด
ภาษีสวนที่อยูอาศัย + ภาษีสวนที่ทําการคา
หมายเหตุ ๑. เจาของใชเปนที่อยูอาศัยหลัก โดยมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
๒. อาคารพาณิชย ทั้ง ๒ หอง ใชเลขที่เดียวกัน

การลดและการยกเวนภาษี
๑. การลดภาษีสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางบางประเภทเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพความจําเปน
ทางเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือเหตุการณ หรือกิจการหรือสภาพแหงทองที่ใหกระทําไดโดยตรงเปนพระราช
กฤษฎีกา โดยกําหนดใหลดเกินกวารอยละ ๙๐ ของภาษีที่ตองเสียมิได
๒. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางไดรับความเสียหาย หรือถูกทําลายใหเสื่อมสภาพดวยเหตุอันพนวิสัยที่จะ
ปองกันไดใหผูบริหารทองถิ่นประกาศลดหรือยกเวนได โดยความเห็นชอบของคกก. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง
จังหวัดมีอํานาจประกาศลดหรือยกเวนภาษีภายในเขตพื้นที่เกิดเหตุตามชวงเวลา ตามระเบียบที่
มท.กําหนด
๓. กรณีที่มีเหตุทําใหที่ดินไดรับความเสียหาย หรือทําใหสิ่งปลูกสรางถูกรื้อถอน หรือทําลาย
หรือชํารุดเสียหายจนเปนเหตุใหตองซอมแซมในสวนสําคัญ ใหผูบริหารทองถิ่นโดยความเห็นชอบของ คกก.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัด มีอํานาจออกคําสั่งลดหรือยกเวนภาษีได

-

คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัด
ผูวาราชการจังหวัด
เปน
ปลัดจังหวัด
เปน
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
เปน
ธนารักษพื้นที่
เปน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เปน
สรรพากรพื้นที่ที่ผวจ. แตงตั้ง ๑ คน
เปน
นายก อบจ.
เปน

ประกอบดวย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

- นายกเทศมนตรี ๕ คน
เปน กรรมการ
- นายก อบต. ๕ คน
เปน กรรมการ
- ผูบริหารของ อปท.อื่นในจังหวัด ๑ คน
เปน กรรมการ
- ทองถิ่นจังหวัด
เปน กรรมการและเลขานุการ
อํานาจหนาที่
๑. ใหความเห็นชอบในการลดภาษีหรือยกเวนภาษีของผูบริหารทองถิ่น
๒. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกผูบริหารทองถิ่น เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของ อปท. ในจังหวัด
๓. รวบรวมขอมูล เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และจัดสงใหมท. รวมทั้งรายงานสภาพปญหา และ
อุปสรรค เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
๔. ใหความเห็นชอบอัตราภาษี ตามรางขอบัญญัติทองถิ่น
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
๑. สํารวจและการจัดทําบัญชีที่ดิน และสิ่งปลูกสราง
๑.๑ การสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง
๑.๒ คําสั่งแตงตั้ง พนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี
๑.๓ จัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง
๑.๔ การแกไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง
๒. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
๒.๑ การประเมินภาษี
๒.๒ บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง (๑)
๒.๓ บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง (๒)
๒.๔ บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง (๓)
๒.๕ บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง (๔)
๒.๖ การหักคาเสื่อมสภาพของสิ่งปลูกสราง
๒.๗ การชําระภาษี
๓. การเรงรัดภาษีคางชําระ
๔. การอุทธรณภาษี

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัด ประกอบดวย
- ผูวาราชการจังหวัด
เปน ประธานกรรมการ
- เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
เปน กรรมการ
- ธนารักษพื้นที่
เปน กรรมการ
- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เปน กรรมการ
- สรรพากรพื้นที่ที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง ๑ คน
เปน กรรมการ
- ผูแทนของผูบริหารทองถิ่นของอปท. ในจังหวัดไมเกิน ๒ คน
เปน กรรมการ
- และขาราชการ สถจ. ที่ ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
เปน เลขานุการและ
ผูช วยเลขานุการ
มีอํานาจหนาที่
- สั่งไมรับอุทธรณ เพิกถอนหรือกไขการประเมินของ อปท. หรือใหผูอุทธรณไดรับการลดหรือยกเวน
ภาษี
การเตรียมความพรอมกฎหมายและ อปท.ในการจัดเก็บภาษี
๑. การเตรียมความพรอมกฎหมาย
๑.๑ กฎหมายลําดับของภายใตราง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ................ จํานวน ๔ ฉบับ
ที่อยูในความรับผิดชอบของ กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
๑.๑.๑ ประกาศ เรื่อง การใชประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม
๑.๑.๒ ประกาศ เรื่อง การใชประโยชนเปนที่อยูอาศัย
๑.๑.๓ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีสําหรับที่ดิน หรือสิ่งปลูกสราง ที่มี
การใชประโยชนในที่ดินหลายประเภท
๑.๑.๔ ประกาศ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ การยกเวนภาษี เนื่องจากเจาของไดยายออก
จากทะเบียนบานเพราะเหตุจําเปนของทางราชการ
๑.๒ กฎหมายลําดับรองที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยมีจํานวน ๒๐ ฉบับ (สถ. ยก
รางไปแลว ๑๗ ฉบับ) อยูระหวางดําเนินการยกราง ๓ ฉบับ
กฎหมายลําดับรองที่สําคัญไดแก
กฎกระทรวง
- มาตรา ๓๔ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑพิจารณาการทําประโยชนตามควรแกสภาพที่ดิน
- มาตรา ๔๘ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการผอนชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ประกาศ
- มาตรา ๒๘ เรื่องการให อปท. จัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางและรายละเอียดอื่นๆ หรือ
ใชในการประเมินภาษี
- มาตรา ๔๗ เรื่อง วิธีการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางผานทางธนาคารหรือโดยวิธีการอื่น

- มาตรา ๖๙ เรื่อง การยื่นแบบคัดคาน และการอุทธรณการประเมินภาษี
ระเบียบ
- มาตรา ๕๙ เรื่องการยึดและอายัดทรัพยสิน
แนวทางการเตรียมการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. การจัดที่ฐานขอมูล
๒. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓. การเตรียมความพรอมของบุคคลากรในการปฏิบัติงาน

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งทองถิ่น
บรรยายโดย ผอ.สุรเกียรติ ฐิตะฐาน
ผอ. สํานักกฎหมาย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
23 เมษายน 2562
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์ การบริหารส่ วนตําบล ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ 2562
สาระสําคัญ
1.จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล / เขตเลือกตัง/้ การได้ มาซึง่ สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล

ภายใต้ 4 เงื่อนไข สําคัญ
1.1 เขตเลือกตัง้ (มาตรา 45 )

กําหนดให้ เขตหมูบ่ ้ านเป็ นเขตเลือกตัง้
1.2 จํานวนสมาชิกสภาท้ องถิ่น

กําหนดให้ มีสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล จํานวน เขตละ1 คน โดยเริ่ มต้ นทีจ่ ํานวนสมาชิก 6 คน
1.3 กรณีจาํ นวนราษฎรไม่ ถงึ 25 คน

กรณีหมูบ่ ้ านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้ รวมหมูบ่ ้ านนันกั
้ บหมูบ่ ้ านที่มีพื ้นที่ตดิ ต่อ
และเมื่อรวมกันแล้ ว จะมีราษฎรถึง 25 คนเป็ นเขตเลือกตังเดี
้ ยวกัน
ั การเลือกตัง้ ใหม่
1.4 จํานวนสมาชิกกรณีจด
กรณีจดั ให้ มกี ารเลือกตังใหม่
้
เพราะเหตุที่ไม่มีผ้ ไู ด้ รับเลือกตังไม่
้ ครบจํานวน ถ้ ายังไม่ครบจํานวนอีกให้
ถือว่าสมาชิกนันประกอบด้
้
วย จํานวนที่มีอยู่ จนกว่าจะครบอายุสภาฯ เว้ นแต่จะมีจํานวนสมาชิกไม่ถึง 6 คน
จํานวนสมาชิก: ตามหลักเกณฑ์ (มาตรา 45/1 )
จํานวน 1 เขตเลือกตัง้ สมาชิกสภา อบต. จํานวน 6 คน
จํานวน 2 เขตเลือกตัง้ สมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตังละ
้ 3 คน
จํานวน 3 เขตเลือกตัง้ สมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตังละ
้ 2 คน
จํานวน 4 เขตเลือกตัง้ สมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตังละ
้ 1 คน โดยเพิ่มอีกเขตละ 1 คนในสองเขตแรกทีม่ ีจํานวน
ราษฎรมากที่สดุ
จํานวน 5 เขตเลือกตัง้ สมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตังละ
้ 1 คนโดยเพิ่มอีกเขตละ 1 คน ในเขตที่มีจํานวนราษฎรมาก
ที่สดุ

2. คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ าม และการกระทําการอันต้ องห้ ามของสมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่ วนตําบล

และนายกองค์ การบริหารส่ วนตําบล
ผู้บริหารองค์ การบริหารส่ วนตําบล
อายุนายกองค์ การบริหารส่ วนตําบล กําหนดให้ ผ้ สู มัครรับเลือกตังเป็
้ นนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล มีอายุไม่ตํ่ากว่า
35 ปี

นับถึงวันเลือกตัง้ (มาตรา 58/1)

วาระการดํารงตําแหน่ ง อยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วนั เลือกตังแต่
้ จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ ในกรณีที่
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งไม่ครบระยะเวลาสีป่ ี ก็ให้ ถือเป็ นหนึง่ วาระ และเมื่อได้ ดํารงตําแหน่งสอง
วาระติดต่อกันแล้ วจะดํารงตําแหน่งได้ อีกเมื่อพ้ นระยะเวลาสีป่ ี นับแต่วนั พ้ นจาก
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามอื่น คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ าม ของผู้บริ หารนอกจากที่กล่าวมา ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่น
คุณสมบัตขิ องรองนายก อบต. คุณสมบัติเช่นเดียวกับนายก อบต. ยกเว้ นการนับอายุ และการนับเวลาของคุณสมบัติ
หรื อลักษณะต้ องห้ ามอื่นให้ นบั ถึงวันแต่งตัง้
การกระทําอันต้ องห้ ามของผู้บริหาร
.ผู้บริ หาร อบต.ต้ องไม่ กระทําการ
1.ดํารงตําแหน่ งหรื อปฏิบต
ั ิหน้ าที่อ่ นื ใดในส่ วนราชการ หน่ วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เว้ นแต่ ตาํ แหน่ ง

ที่ดาํ รงตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายหรือเป็ นการปฏิบัตหิ น้ าที่เพื่อประโยชน์ ในการบริหารราชการแผ่ นดิน
หรือตามนโยบายของรัฐบาล
2.คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามอื่น

เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หาร

ท้ องถิ่น
3.เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในสัญญาหรื อกิจการที่กระทํากับหรื อให้ แก่องค์การบริ หารส่วนตําบลนัน้ หรื อมีสว่ นได้ เสียใน

สัญญาหรื อกิจการที่กระทําหรื อจะกระทํากับหรื อให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นโดยพฤติการณ์แสดงให้ เห็นว่า
เป็ นการต่างตอบแทนหรื อเอื ้อประโยชน์สว่ นตนระหว่างกันทังไม่
้ วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
การกระทําอันต้ องห้ ามของสมาชิกสภา อบต.
ห้ ามกระทําตาม ข้ อ 3 เช่นเดียวกับผู้บริ หารองค์การบริ หารส่วนตําบล

3.อํานาจหน้ าที่และประเภทรายจ่ ายขององค์ การบริ หารส่ วนตําบล/บทบัญญัติอน
ั คุ้มครองรายจ่ ายของ

องค์ การบริหารส่ วนตําบลที่จ่ายโดยอํานาจหน้ าที่เพิ่มเติม/ประเภทรายจ่ าย
1.ด้ านการจราจร (มาตรา67(1)

กําหนดให้ องค์การบริ หารส่วนตําบลมีอํานาจหน้ าที่รักษาความสงบเรี ยบร้ อย การดูแลการจราจร และส่งเสริ ม
สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว
2.ด้ านการศึกษาท้ องถิ่น(มาตรา67(5)

กําหนดให้ องค์การบริ หารส่วนตําบลมีอํานาจหน้ าที่จดั การ ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการฝึ กอบรมให้ แก่ประชาชน รวมทังจั
้ ดการหรื อสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่
เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
3) ประเภทรายจ่ าย(เพิ่มเติม) มาตรา 85 (10)

กําหนดให้ องค์การบริ หารส่วนตําบล มีรายจ่ายอื่นใดทีจ่ ําเป็ นต้ องจ่ายในการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อตามข้ อผูกพันหรื อ
จ่ายตามที่มีกฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
4) รายจ่ ายการดูงานต่ างประเทศ (มาตรา 85)

การจ่ายเงินขององค์การบริ หารส่วนตําบลตามวรรคหนึง่ หรื อการนําเงินของกิจการที่องค์การบริ หารส่วนตําบลเป็ น
เจ้ าของหรื อเป็ นหุ้นส่วนหรื อถือหุ้นในกิจการนัน้ ไปใช้ จ่ายเพื่อการฝึ กอบรมหรื อดูงานในต่างประเทศของนายก
องค์การบริ หารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล รอง
ประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล หรื อสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล จะกระทํามิได้ เว้ นแต่กรณีที่ทาํ
ความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรื อการฝึ กอบรมที่จดั โดยหน่วยงานของฝึ กอบรมหรื อดูงานในต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
การจ่ ายเงินขององค์ การบริหารส่ วนตําบล มาตรา 10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยทีอ่ อกตามมาตรม85
(10) แห่ งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์ การบริหารส่ วนตําบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ จะกําหนดให้ ค้ ุมครองการจ่ ายเงินทีอ่ งค์ การบริหารส่ วนตําบลได้ จ่ายไปแล้ วก่ อนวันที่
ระเบียบในเรื่องนั้นใช้ บังคับก็ได้ แต่ ให้ ค้ ุมครองเฉพาะที่ได้ จ่ายไปโดย สุจริต และเป็ นไปตามหนังสือสั่ง
การหรือหนังสือกําหนดแนวทางปฏิบัตขิ องกระทรวงมหาดไทยทีอ่ อกก่ อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยทีอ่ อกตามมาตรา 85 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์ การบริหาร
ส่ วนตําบล พ.ศ.2537ซึ่งมีผลใช้ บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ และมีการกําหนดให้
คุ้มครองการจ่ ายเงินที่องค์ การบริหารส่ วนตําบลได้ จ่ายไปแล้ วก่ อนวันที่ระเบียบดังกล่ าวใช้ บังคับเฉพาะที่
ได้ จ่ายไปโดยสุจริตและเป็ นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือกําหนดแนวทางปฏิบัติของ
กระทรวงมหาดไทย ให้ มีผลใช้ บังคับได้

เงื่อนไชแห่ งกฎหมาย
1.ค้ มครองการจ่ายเงินขององค์การบริ หารส่วนตําบลที่มีอยูก่ ่อน และการจ่ายในอนาคต
2.ต้ องจ่ายเงินไปโดยสุจริ ต
3.มีหนังสือสัง่ การหรื อหนังสือกําหนดแนวทางปฏิบตั ิของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนพระราชบัญญัตินี ้ใช้

บังคับ
ผลของการคุ้มครองตามกฎหมาย
1.การจ่ายเงินทีม
่ ีหนังสือสัง่ การหรื อหนังสือกําหนดแนวทางของกระทรวงมหาดไทยที่ระบุให้ สามารถจ่ายได้ และได้

จ่ายโดยสุจริ ต ซึง่ ยังไม่เคยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่ องนัน้
ุ ครองการจ่ายเงินก่อนมีระเบียบดังกล่าวใช้ บงั คับ
2.การจ่ายเงินไปโดยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ ค้ ม
4.การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ าม การกํากับดูแล

การสอบสวนและวินิจฉัย และการกํากับดูแล มี 3 กรณีดังต่ อไปนี ้
1.การสอบสวน วินจิ ฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล (มาตรา 47 ตรี วรรคสอง
และวรรคสาม)
2.การสอบสวน วินจิ ฉัยเกี่ยวกับความเป็ นนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลสิ ้นสุดลง (มาตร 64 วรรคสองและวรรค

สาม)
3.การสอบสวน วินจิ ฉัยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการขององค์การบริ หารส่วนตําบล (มาตรา 90 วรรคสาม/มาตรา90/1

และมาตรา 92)
1.การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่ วนตําบล

(มาตรา 47 ตรี

วรรคสอง)
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดสิ ้นสุดลงตาม(4) (5) (6)หรื อ
้ าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลผู้ใดสิ ้นสุด
(7) หรื อได้ รับแจ้ งจากคณะกรรมการการเลือกตังว่
ลงตาม(7) ให้ นายอําเภอสอบสวนให้ แล้ วเสร็ จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่มีข้อสงสัย หรื อได้ รับแจ้ งจาก
คณะกรรมการการเลือกตัง้ แล้ วแต่กรณี และดําเนินการวินิจฉัยให้ แล้ วเสร็ จภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่นายอําเภอ
สอบสวนแล้ วเสร็ จหรื อวันที่ได้ รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ วา่ สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วน
ตําบลผู้นนจะได้
ั้
พ้นจากตําแหน่งไปแล้ วไม่วา่ ด้ วยเหตุใด เว้ นแต่ เพราะเหตุตาย หรือพ้ นจากตําแหน่ งไปแล้ ว
เกินสองปี ในกรณีที่มีการตังคณะกรรมการสอบสวนและไม่
้
สามารถดําเนินการสอบสวนกรณีตาม(6) หรื อ (7) ให้
แล้ วเสร็ จได้ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว นายอําเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้ อีกไม่เกินสามสิบวัน ทังนี
้ ้
การดําเนินการสอบสวนและวินจิ ฉัยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

1.การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่ วนตําบล

(มาตรา 47

ตรีวรรคสาม)
ในกรณีที่นายอําเภอวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลผู้นนสิ
ั ้ ้นสุดลงตาม(4)(5)(6)
ั้
พ้นจากตําแหน่งไปก่อนแล้ วหรื อไม่ก็ตาม
หรื อ (7) ให้ นายอําเภอประกาศคําวินิจฉัยให้ ทราบทัว่ กัน ไม่วา่ ผู้นนจะได้
โดยในคําวินจิ ฉัยนันให้
้ ระบุเหตุทที่ ําให้ พ้นจากตําแหน่งไว้ และให้ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วน
ตําบลผู้นนสิ
ั ้ ้นสุดลงตังแต่
้ วนั ที่มเี หตุตาม (4) (5) (6) หรื อ (7) แต่ไม่กระทบต่อการดําเนินงานและการรับ
ค่าตอบแทนที่ได้ กระทําไปก่อนวันที่มีประกาศคําวินิจฉัย ถ้ าในขณะประกาศคําวินิจฉัยดังกล่าวผู้นนกํ
ั ้ าลังดํารง
ตําแหน่งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่นอันเป็ นผลจากการเลือกตังต่
้ างวาระหรื อต่างองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นกัน ให้ ผ้ นู นพ้
ั ้ นจากตําแหน่งที่กําลังดํารงอยูด่ ้ วย และในกรณีที่เป็ นผลให้ ถกู ห้ ามใช้ สทิ ธิสมัครรับเลือกตังหรื
้ อ
ใช้ สทิ ธิเลือกตัง้ ให้ ถือว่าวันที่ประกาศคําวินิจฉัยเป็ นวันเริ่มนับระยะเวลาต้ องห้ ามดังกล่าว ทังนี
้ ้ คําวินิจฉัยของ
นายอําเภอตามมาตรานีใ้ ห้ เป็ นที่สุด
1.การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่ วนตําบล

(มาตรา 47 ตรี)
ข้ อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลผู้ใดสิ ้นสุดลงตามมาตรา 47 ตรี ดังนี ้
(4) ขาดประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลสามครัง้ ติดต่อกันโดยไม่มเี หตุอนั สมควร
้ นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน (แก้ ไขใหม่ )
(5)มิได้ อยูป่ ระจําใน เขตเลือกตัง้ ที่ได้ รับเลือกตังเป็
้ นคูส่ ญ
ั ญาหรื อกิจการที่
(6) เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมในสัญญาที่องค์การบริ หารส่วนตําบลนันเป็
ทําให้ แก่องค์การบริ หารส่วนตําบลนันหรื
้ อที่องค์การบริ หารส่วนตําบลนันจะกระทํ
้
า
(7) ขาดคุณสมบัติหรื อลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 47 ทวิ หรื อกระทําการฝ่ าฝื นตามมาตรา 64/2 วรรคสาม
(แก้ ไขใหม่ )
มาตรา 47 ทวิ เป็ นเรื่ องคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่น (แก้ ไขใหม่ )
2.การสอบสวน

วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็ นนายกองค์ การบริหารส่ วนตําบลสิน้ สุดลง (มาตรา 64 วรรค

สอง)
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็ นนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลผู้ใดสิ ้นสุดลง ตาม (4) หรื อ (5) หรื อเมื่อได้ รับแจ้ ง
จากคณะกรรรมการเลือกตังว่
้ าความเป็ นนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลผู้ใดสิ ้นสุดลงตาม (4) ให้ นายอําเภอได้
สอบสวนให้ แล้ วเสร็ จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีม่ ีข้อสงสัยหรื อได้ รับแจ้ งจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ แล้ วแต่
กรณี และดําเนินการวินิจฉัยให้ แล้ วเสร็ จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่นายอําเภอสอบสวนแล้ วเสร็ จหรื อวันที่ได้ รับ
ผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ วา่ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลผู้นนจะได้
ั้
พ้นจากตําแหน่งไป
แล้ วไม่วา่ ด้ วยเหตุใด เว้ นแต่ เพราะเหตุตาย หรือพ้ นจากตําแหน่ งไปแล้ วสองปี ในกรณีที่มกี ารตัง้

คณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดําเนินการสอบสวนให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว นายอําเภออาจ
ขยายเวลาการสอบสวนออกไปอีกได้ ไม่เกินสามสิบวัน ทังนี
้ ้ การดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
2.การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็ นนายกองค์ การบริ หารส่ วนตําบลสิน
้ สุดลง (มาตรา 64 วรรค
สาม)
ในกรณีที่นายอําเภอวินิจฉัยว่านายกองค์การบริ หารส่วนตําบลพ้ นจากตําแหน่งตาม(4) หรื อ (5) ให้ นายอําเภอ
ประกาศคําวินิจฉัยให้ ทราบทัว่ กัน ไม่วา่ ผู้นนจะได้
ั้
พ้นจากตําแหน่งไปก่อนแล้ วหรื อไม่ก็ตาม โดยในคําวินจิ ฉัยนันให้
้
ระบุเหตุที่ทําให้ พ้นจากตําแหน่งไว้ และให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลผู้นนพ้
ั ้ นจากตําแหน่งตังแต่
้ วนั ที่มเี หตุตาม
(4) หรื อ (5) แต่ไม่กระทบต่อการดําเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้ กระทําก่อนวันที่มีประกาศคําวินจิ ฉัย ถ้ า
ในขณะที่ประกาศคําวินจิ ฉัยดังกล่าวผู้นนกํ
ั ้ าลังดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่นอันเป็ นผลจาก
การเลือกตังต่
้ างวาระหรื อต่างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกัน ให้ ผ้ นู นพ้
ั ้ นจากตําแหน่งที่กําลังดํารงอยูด่ ้ วย และใน
กรณีที่เป็ นผลให้ ถกู ห้ ามใช้ สทิ ธิสมัครรับเลือกตังหรื
้ อใช้ สทิ ธิเลือกตัง้ ให้ ถือว่าวันที่ประกาศคําวินจิ ฉัยเป็ นวันเริ่มนับ
ระยะเวลาต้ องห้ ามดังกล่าว ทังนี
้ ้คําวินิจฉัยของนายอําเภอตามมาตรานีใ้ ห้ เป็ นที่สุด
2.การสอบสวน

วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็ นนายกองค์ การบริหารส่ วนตําบลสิน้ สุดลง (มาตรา 64)

ข้ อสงสัยเกี่ยวกับความเป็ นนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลผู้ใดสิ ้นสุดลงตามมาตรา 64 ดังต่อไปนี ้
(4) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 58/1
มาตรา 58/1 บุคคลผู้มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตังเป็
้ นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมายเลือกตังสมาชิ
้
กสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่น และต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้ (แก้ ไขใหม่ )
(1)

มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้ าปี นับถึงวันเลือกตัง้ (เดิมไม่ตาํ่ กว่าสามสิบปี )

(2)

สําเร็ จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า หรื อเคยเป็ นสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภา
ท้ องถิ่น ผู้บริ หารท้ องถิ่น หรื อสมาชิกรัฐสภา

2.การสอบสวน

วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็ นนายกองค์ การบริหารส่ วนตําบลสิน้ สุดลง (มาตรา 64 )

ข้ อสงสัยเกี่ยวกับความเป็ นนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลผู้ใดสิ ้นสุดลงตามมาตรา 64 ดังต่อไปนี ้
(5) การกระทําการฝ่ าฝื นตามมาตรา 64/2 นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และเลขานุการ ต้ องไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) ดํารงตําแหน่งหรื อปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ เว้ นแต่ตาํ แหน่งที่ดาํ รง
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็ นการปฏิบตั ิหน้ าทีเ่ พื่อประโยชน์ในการบริ หารราชการแผ่นดินหรื อตามนโยบาย
ของรัฐบาล(แก้ ไขใหม่ )

(2) รับเงินหรื อประโยชน์ใดๆ เป็ นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากส่วน
ราชการหน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ ปฏิบตั ิกบั บุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(3) เป็ นผู้มีสวนได้ เสียในสัญญาหรื อกิจการทีก่ ระทําหรื อจะกระทํากับหรื อให้ แก่องค์การบริ หารส่วนตําบลนัน้ หรื อมี
ส่วนได้ เสียในสัญญาหรื อกิจการที่กระทําหรื อจะกระทํากับหรื อให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอืน่ โดยมี
พฤติการณ์แสดงให้ เห็นว่าเป็ นการต่างตอบแทนหรื อเอื ้อประโยชน์สว่ นตนระหว่างกัน ทังนี
้ ้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม (แก้ ไขใหม่ )
3. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบต
ั ิการขององค์ การบริหารส่ วนตําบล (มาตรา 90 วรรคสาม)

มาตรการกํากับดูแล
เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลตามวรรคหนึง่ ในกรณีที่นายอําเภอเห็นว่า การปฏิบตั ิการขององค์การบริ หารส่วน
ตําบล เป็ นไปในทางที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่องค์การบริ หารส่วนตําบล หรื อเสียหายแก่ราชการ ให้
นายอําเภอมีอํานาจหน้ าที่ในการชี ้แจง แนะนํา หรื อตักเตือนผู้ดาํ รงตําแหน่งที่มีอาํ นาจหน้ าทีใ่ นการดําเนินการ
ดังกล่าว หรื อในกรณีเห็นสมควรจะสัง่ เพิกถอน การกระทําหรื อให้ ระงับการปฏิบตั ิของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวไว้ ก็ได้
และในกรณีที่สงั่ เพิกถอนหรื อระงับ ให้ ผ้ ดู ํารงตําแหน่งที่ได้ รับคําสัง่ มีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ ผู้วา่ ราชการจังหวัด ได้ ภายใน
สิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําสัง่ ของนายอําเภอ ซึง่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดต้ องวินจิ ฉัยให้ แล้ วเสร็ จภายในสามสิบวันนับ
แต่วนั ที่ได้ รับอุทธรณ์ และเมื่อผู้วา่ ราชการจังหวัด วินิจฉัยเป็ นประการใด ให้ นายอําเภอและผู้ที่เกี่ยวข้ องดําเนินการ
ตามคําวินิจฉัยนัน้ คําวินิจฉัยของผู้วา่ ราชการจังหวัดให้ เป็ นที่สดุ
3. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบต
ั ิการขององค์ การบริหารส่ วนตําบล (มาตรา 90 /1)

เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานอันสมควรต่อนายอําเภอว่า 1 นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล 2 รองนายกองค์การ
บริ หารส่วนตําบล 3 ประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล 4 รองประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล ผู้ใด
ั จะเป็ นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง หรื อ
1 จงใจทอดทิ ้งหรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิตามอํานาจหน้ าที่อน
2 ปฏิบตั ิการไม่ชอบด้ วยอํานาจหน้ าที่ หรื อ
3 ประพฤติตนฝ่ าฝื นต่อความสงบเรี ยบร้ อย หรื อ

้
4 ฝ่ าฝื นคําสัง่ ของนายอําเภอที่สงั่ การตามมาตรา 90 วรรคสาม ให้ นายอําเภอดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการ
สอบสวน โดยพลัน และให้ คณะกรรมการดําเนินการสอบสวนให้ แล้ วเสร็ จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแต่งตัง้
ทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดําเนินการสอบสวนให้ แล้ วเสร็ จได้ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึง่
นายอําเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้ อีกไม่เกินสามสิบวัน

3. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบต
ั ิการขององค์ การบริหารส่ วนตําบล (มาตรา 90 /1)
4 คน 4 เหตุ

เมื่อนายกองค์ การบริหารส่ วนตําบล รองนายกองค์ การบริหารส่ วนตําบล ประธานสภาองค์ การบริหาร
ส่ วนตําบล หรือรองประธานสภาองค์ การบริหารส่ วนตําบล ผู้ใดถูกตัง้ กรรมการสอบสวนแล้ ว นายอําเภอ
จะสั่งให้ ผ้ นู ัน้ หยุดปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อรอฟั งผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่ าการคงอยู่ ในหน้ าที่ของผู้นัน้
ต่ อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ องค์ การบริหารส่ วนตําบล หรือเสียหายแก่ ราชการอย่ างร้ ายแรง หรือมี
พฤติการณ์ ท่ จี ะแสดงว่ าจะเป็ นอุปสรรคต่ อการสอบสวนหรือจะก่ อให้ เกิดความไม่ สงบเรียบร้ อย หรือเป็ น
กรณีท่ ีเป็ นความผิดที่ปรากฎขึน้ ชัดแจ้ ง ทัง้ นี ้ หากปรากฏว่ าผลการสอบสวนกรณีดังกล่ าวไม่ มีความผิด
และผู้นัน้ ยังมิได้ พ้นจากตําแหน่ งไปก่ อน ให้ นายอําเภอสั่งผู้นัน้ กลับเข้ าการปฏิบตั หิ น้ าที่ และให้ ผ้ ูนัน้
ได้ รับเงินเดือน ค่ าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์ อ่ นื ใดในช่ วงที่หยุดปฏิบัตหิ น้ าที่ โดยถือเสมือนว่ าผู้นัน้
ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบตั ิหน้ าที่ดังกล่ าว ในกรณีท่ ผี ้ นู ัน้ พ้ นจากตําแหน่ งไปก่ อน
ปรากฏผลการสอบสวนดังกล่ าว การจ่ ายเงินเดือน ค่ าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์ อ่ นื ใดให้ จ่ายจนถึง
วันก่ อนวันที่พ้นจากตําแหน่ ง
การอุทธรณ์ คาํ สั่งให้ หยุดปฏิบตั ิหน้ าที่ตามวรรคสาม ให้ ผ้ ไู ด้ รับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้ ภายในสิบห้ าวัน นับแต่ วันที่ได้ รับคําสั่งดังกล่ าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดต้ องวินิจฉัยให้ แล้ วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้ รับอุทธรณ์ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยประการใด ให้ นายอําเภอ
และผู้เกี่ยวข้ องดําเนินการตามคําวินิจฉัยนัน้ คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ เป็ นที่สุด
3. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบต
ั ิการขององค์ การบริหารส่ วนตําบล (มาตรา 92)

ผลการสอบสวน
เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา 90/1 ปรากฏว่าผู้ถกู กล่าวหากระทําความผิดตามที่ถกู สอบสวน ให้ นายอําเภอ
รายงานให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดพิจารณาและสัง่ ให้ ผ้ ถู กู สอบสวนพ้ นจากตําแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับ
รายงาน ไม่วา่ ผู้นนจะได้
ั้
พ้นตําแหน่งไปก่อนแล้ ว หรื อไม่ก็ตาม เว้ นแต่เพราะเหตุตาย หรื อพ้ นจากตําแหน่งไปแล้ ว
เกินสองปี โดยในคําสัง่ ดังกล่าวให้ ระบุเหตุที่ทําให้ พ้นจากตําแหน่งไว้ และให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ผ้ วู า่ ราชการจังหวัด มี
คําสัง่ แต่ไม่กระทบต่อการดําเนินงานและการได้ รับค่าตอบแทนที่ได้ กระทําไปก่อนวันที่มีคาํ สัง่ นัน้ ถ้ าในขณะทีม่ ี
คําสัง่ ดังกล่าวผู้นนกํ
ั ้ าลังดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่นอันเป็ นผลจากการเลือกตังต่
้ างวาระ
หรื อต่างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกัน ให้ ผ้ นู นพ้
ั ้ นจากตําแหน่งทีก่ ําลังดํารงอยูด่ ้ วย และให้ ถือว่าคําสัง่ ที่พ้นจาก
ตําแหน่งดังกล่าวเป็ นวันเริ่ มนับระยะเวลาต้ องห้ ามการใช้ สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ คําสัง่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดให้ เป็ นที่สดุ
ในกรณีที่ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดเห็นควร ให้ มกี ารสอบสวนเพิม่ เติมจากรายงานตามวรรคหนึง่ จะสัง่ ให้ คณะกรรมการ
สอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนสัง่ การก็ได้ ซึง่ ขณะกรรมการสอบสวนต้ องดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้ แล้ ว
เสร็ จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําสัง่ ให้ สอบสวนเพิ่มเติม และผู้วา่ ราชการจังหวัดต้ องสัง่ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนัน้
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

การตรวจเงินแผนดิน
พ.ร.บ. วาดวยการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)
บรรยายโดย นายสุทธิพงษ บุญนิธิ
รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๔
- คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)
- ผูวาการตรวจเงินแผนดิน (ผตง.)
- สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
- เจาหนาที่ (รตง. ผต. ชตง.ผงพ. ผตจ. นตง. ...)
มาตรา ๔
- การเงินฯ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- มติ ครม. ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม
- การใชจายหรือการใชประโยชน เปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ
หรือไม
- การตรวจสอบรายงานการเงิน แสดงความเห็น
มาตรา ๖, ๗ และ ๘
- ใหความรวมมือใหความชวยเหลือ (ไมซ้ําซอน)
- สงหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีพฤติการณทุจริต
- รวมเสนอความเห็นรวมกับ คตง. กกต. ปปช. เพื่อระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดแกการเงินการ
คลังรัฐอยางรายแรง

การตรวจเงินแผนดิน ภายใตหลักธรรมาภิบาล
มีหลักเกณฑ มาตรฐานการตรวจสอบ และใหโอกาส
มาตรา ๑๑ เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจ ชี้แจงเหตุผล และแสดงหลักฐานของตน
มาตรา ๕๗
- สามารถสอบถาม การปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายวาดวย
วินัยการเงินและการคลังของรัฐ หรือในเรื่องที่อยูในอํานาจการตรวจสอบของผูวาการ
- ใหผูวาการหรือใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตอบขอสอบถามเปนหนังสือโดยเร็ว ซึ่งตองไมชากวา
สามสิบวัน นับแตวันไดรับการสอบถาม

- ในกรณีที่หนวยรับตรวจไดปฏิบัติตามที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่หนวยงานที่เปนผูมีหนาที่
ดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีหรือแบบแผนการปฏิบัติราชการไดแจง
ใหทราบแลว มิใหถือวาเปนการกระทําที่ไมชอบหรือไมถูกตอง
- ไมตัดอํานาจผูวาการที่จะแกไขคําตอบ หรือโตแยงกับหนวยงานที่เปนผูมีหนาที่ดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการดังกลาว
- และในกรณีที่มีขอยุติที่แตกตางไป มิใหมีผลกระทบกับการกระทําที่ไดดําเนินการไปกอนแลว
มาตรา ๙๐
- การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการใชจายเงินแสดงความเห็นวาเปนไปโดยประหยัด
เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค และใหจัดทําขอเสนอแนะใหมีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ และ
ประสิทธิภาพในการใชจายเงิน
- ตองคํานึงถึงประเพณี วัฒนธรรม สังคม และความนิยมของทองถิ่น รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนในดานตาง ๆ โดยใหรับฟงเหตุผลและความจําเปนของหนวยรับตรวจประกอบดวย
ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ
มาตรา ๘๕
* บกพรองไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ไมเสียหาย
- แจงขอบกพรอง และแกไข ควบคุม กํากับ (ใหรับฟงเหตุผลความจําเปนประกอบ)
* บกพรองไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ เสียหาย
- แจงใหมีการชดใชคาเสียหาย หรือดําเนินการทางวินัย ดําเนินการเปนประการใดแจงใหผูวาฯ
ทราบ

โทษทางปกครอง ประกอบดวย
มาตรา ๙๘
๑. ภาคฑัณฑ
๒. ตําหนิ โดยเปดเผยตอสาธารณชน
๓. ปรับทางปกครอง (ไมเกินเงินเดือนสิบสองเดือน)
โดยคํานึงถึงพฤติกรรมความรายแรงและความเสียหาย

กฎหมายเลือกตั้งทองถิ่นกับการเตรียมความพรอมการเลือกตั้งทองถิ่น
บรรยายโดย นายสมดี คชายั่งยืน
ผูเชี่ยวชาญ ประจํา กกต.
๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

การเตรียมความพรอมของบุคลากรทองถิ่นในการเลือกตั้ง อปท.
-

ศึกษา พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น/ผูบริหาร
เตรียมงบประมาณ ป ๒๕๖๒ และ ป ๒๕๖๓
สํารวจวัสดุ อุปกรณตาง ๆ เชน หีบบัตร, คูหา
เตรียมจัดแบงเขตเลือกตั้ง
จัดบุคลากรสนับสนุนการเลือกตั้ง
จัดเตรียมงานดานธุรการตาง ๆ
จัดเตรียมสถานที่รับสมัคร
จัดหาสถานที่เก็บเอกสารสําคัญ
จัดอบรมความรู กปน.
เชิญชวนไปใชสิทธิเลือกตั้งใหมาก/บัตรเสียนอย
เปดบริการทําบัตรประชาชน (ถามี)
ประสานงานกับหนวยสนับสนุนใกลชิด
การวางคนของผูปฏิบัติงานทุกระดับ

