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 ค ำน ำ  
 

การขับเคลื่อนต าบลขับขี่ปลอดภัย เป็นโครงการส าคัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อน
การลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตั้งเป้าหมายให้พื้นที่ต าบล สามารถลดผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนลงได้ การสรุปบทเรียนต าบลขับขี่ปลอดภัย จึงมีเป้าหมายให้ทบทวนทุนทางสังคม 
ศักยภาพชุมชน สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพทื้นที่เครือข่าย รวมทั้งการวิเคราะห์งาน
เด่น งานรวมและงานอนาคต เพื่อสรุปความเชื่อมโยงงานอย่างเป็นระบบ ให้เห็นรูปแบบ วิธีท างาน 
กระบวนการพัฒนา โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถานะ และศักยภาพ เป็นตัวตั้งต้นในการวิเคราะห์ และหา
ข้อสรุป 

คู่มือการถอดบทเรียนการด าเนินงานต าบลขับขี่ปลอดภัยน้ี ประกอบด้วย ๓ ปฏิบัติการ ได้แก่ 
ปฏิบัติการที่ ๑ ทบทวนข้อมูลสถานะของชุมชน ทุนทางสังคม และศักยภาพการจัดการต าบลขับขี่
ปลอดภัยในพื้นที่ ปฏิบัติการที่ ๒ วิเคราะห์และน าเสนอสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่  
และปฏิบัติการที่ ๓ วิเคราะห์งานเด่น งานรวม งานอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับพื้นที่ในการน าใช้
เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการสรุปวิเคราะห์บทเรียนการเป็นต าบลขับขี่ปลอดภัยตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการต่อไป 

 
 ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
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ค าน า  ก 
สารบัญ   ข 
สารบัญตาราง   ค 
สารบัญภาพ   ง 
บทน า   ๑ 

ปฏิบัติการที่ ๑ ทบทวนข้อมูลสถานะของชุมชน ทุนทางสังคม และศักยภาพการ
จัดการต าบลขับขี่ปลอดภัยในพ้ืนท่ี 

๓ 

ปฏิบัติการที่ ๒ วิเคราะห์และน าเสนอสถิตกิารเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ๓๐ 
ปฏิบัติการที่ ๓ วิเคราะห์งานเด่น งานรวม งานอนาคต ๖๘ 

ภาคผนวก  ๗๘ 
ภาคผนวก ก (ร่าง) ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการด าเนินงาน

ต าบลขับขี่ปลอดภัย 
๗๙ 

ภาคผนวก ข พรบ. เกี่ยวกับต าบลขับขี่ปลอดภัย ๘๐ 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
- พระราชบัญญัติองค์การบรหิารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒  
- พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัต ิเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
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  หน้า 
ตารางที่ ๑.๑ ข้อมูลบริบทและสถานการณ์ด้านสุขภาวะของชุมชนภาพรวมทั้งต าบล ๖ 

ตารางที่ ๑.๒ ข้อมูลทุนทางสังคม ๖ ระดับ และความสอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบการขับขี่
ปลอดภัย 

๑๔ 

ตารางที่ ๑.๓ สรุปข้อมูลทุนทางสังคม ๖ ระดับ ที่ท างานกระทบทางตรงในการจัดการขับขี่
ปลอดภัย รายหมู่บ้าน 

๒๗ 

ตารางที่ ๒.๑ ข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัย องค์ประกอบด้านคน ราย
หมู่บ้านและภาพรวมต าบล 

๓๑ 

ตารางที่ ๒.๒ ข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพถนน 
รายหมู่บ้านและภาพรวมต าบล 

๔๓ 

ตารางที่ ๒.๓ ข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ 
รายหมู่บ้านและภาพรวมต าบล 

๔๖ 

ตารางที่ ๒.๔ วิเคราะห์ความสอดคล้องของงาน และกิจกรรมของทุนทางสังคมกับแนวทางลด
เมา เพิ่มสุข ๔ สร้าง ๑ พัฒนาพาชุมชนลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ และเทียบเคียงความ
สอดคล้องกับงานและกิจกรรมการจัดการปัจจัยการขอขี่ปลอดภัย ๓ องค์ประกอบ 
(คน รถ ถนน) 

๔๘ 

ตารางที่ ๓.๑ วิเคราะห์งาน และกิจกรรมที่สร้างผลกระทบกับการขับขี่ปลอดภัย ตามคุณลักษณะ
งานเด่น 

๗๐ 

ตารางที่ ๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบของงาน กิจกรรมต่อรูปแบบการด าเนินงาน และระดับที่เกิด
การเปลี่ยนแปลง 

๗๓ 

ตารางที่ ๓.๓ วิเคราะห์งานที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเพื่อการขับขี่ปลอดภัยในพ้ืนท่ี ๗๔ 



๑ 
 

บทน ำ ภำพรวมกำรถอดบทเรียนต ำบลขับขี่ปลอดภยั 

 

๑. แนวคิด หลักกำร 
การด าเนินการตาม "นโยบายต าบล ขับขี่ปลอดภัย" เป็นการสร้างกลไกลดอุบัติเหตุในชุมชน ซึ่งอุบัติเหตุ

ทางถนนเป็นปัญหาส าคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นสิ่งที่ยากและ
ท้ายทาย แต่หากทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่าง
จริงจังและต่อเน่ือง จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งการขับเคลื่อนต าบลขับขี่ปลอดภัย 
เป็นโครงการส าคัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่นให้เป็น
กลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
ตั้งเป้าหมายใหพ้ื้นที่ต าบล สามารถลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้  

แนวทางการลดอุบัติเหตุ จ าเป็นต้องขอความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย และการบังคับใช้กฎหมาย
จราจร หรือการลดจุดเสี่ยงบนท้องถนน อาทิ เพิ่มสัญญาณไฟจราจร ความสว่างบนท้องถนน หรือลดจุดเสี่ยงที่
จะเกิดอุบัติเหตุ เพราะการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในท้องถิ่น และมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น อปท. ต้องช่วยกันปิด
จุดเสี่ยงบนท้องถนน พร้อมการรณรงค์เมาไม่ขับทั้งชุมชน การให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเพื่อหยุดยั้งการสูญเสียบน
ท้องถนน ตั้งเป้าลดยอดการสูญเสียให้น้อยลง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่มาจากการวิจัยชุมชน 
(RECAP) ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) ของพื้นที่ และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในต าบล ได้แก่ ข้อมูล รพ.สต. ข้อมูล 
จปฐ. ข้อมูลสถานีต ารวจ เป็นต้น เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการทบทวนข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน 
สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยเช่ือมโยงสู่กับการออกแบบแนวทางการ
ด าเนินงาน และวิเคราะห์งานเด่น งานรวม งานอนาคตที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทพื้นที่ 

การสรุปบทเรียนการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัย จึงเป็นข้อสรุปที่แสดงรูปธรรมของการด าเนินงานใน
การจัดการอุบัติเหตุทางถนนจนสร้างนวัตกรรม ต่อยอด ขยายงาน เพิ่มทีมและผู้ปฏิบัติในทุกระดับในพื้นที่ น าสู่
รูปแบบการจัดการอุบัติเหตุทางถนนที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ 

๒.๑ เพื่อเรียนรู้และท าความเข้าใจข้อมูลสถานะของชุมชน ทุนทางสังคม และศักยภาพในการเป็น
ต าบลขับขี่ปลอดภัย 

๒.๒ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคน ถนน สภาพยานพาหนะ รวมทั้งสถิติของการเกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่  

๒.๓ เพ่ือการวิเคราะห์งานและกิจกรรมที่ทุนทางสังคมด าเนินการในการเป็นต าบลขับขี่ปลอดภัยราย
หมู่บ้าน 

๒.๔ เพื่อสรุปงานและกิจกรรมในการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัยที่ ท าแล้ว และแผนในการจะ
ด าเนินการ 

 
๓. วิธีด ำเนนิกำร 

๓.๑ นักวิชาการ แกนน าจากพื้นที่ท าความเข้าใจข้อมูลสถานะสุขภาวะชุมชน ทุนทางสังคม และ
ศักยภาพของชุมชนทั้งในส่วนเป้าหมายที่ต้องการ กลุ่มประชากร งานกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 



๒ 
 

๓.๒ ด าเนินการทบทวนข้อมูล รวบรวม และวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ที่สร้างผลกระทบต่อการ
จัดการต าบลขับขี่ปลอดภัย ดังน้ี 

ปฏิบัติการที่ ๑ ทบทวนข้อมูลสถานะของชุมชน ทุนทางสังคม และศักยภาพการจัดการต าบล
ขับขี่ปลอดภัยในพ้ืนที่ 

ปฏิบัติการที่ ๒ วิเคราะห์และน าเสนอสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
ปฏิบัติการที่ ๓ วิเคราะห์งานเด่น งานรวม งานอนาคต 

 
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีต้องกำร 

๑) เพื่อให้นักวิชาการพื้นที่ได้ทบทวนข้อมูล สรุปวิเคราะห์ เรียบเรียงประสบการณ์การด าเนินงานที่
ผ่านมา และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานในพื้นที่ของตน รวมถึงสิ่งที่ต้องการพัฒนา เพื่อช่วย
ให้สามารถวิเคราะห์งานเด่น งานรวม งานอนาคต 

๒) เพ่ือสรุปบทเรียนการเป็นต าบลขับขี่ปลอดภัย 
 

 
 

  



๓ 
 

ปฏิบัติการที่ ๑ 
ทบทวนข้อมูลสถานะของชุมชน ทุนทางสังคม และศักยภาพ 

การจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัยในพื้นที่ 

 

๑. แนวคิดหลักการ 
การสะท้อนภาพรวมของการขับเคลื่อน งานและกิจกรรมที่สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร

เป้าหมายในชุมชน จ าเป็นต้องรวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงถึงสถานการณ์ทางด้านสุขภาวะของชุมชน 
และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดการขับขี่ปลอดภัย อย่างน้อย ๔ ส่วน ได้แก่ (๑) ข้อมูลบริบทและ
สถานการณ์ทางด้านสุขภาวะของชุมชน (๒) สถานการณ์ประชากร (๓) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและ
ความต้องการการดูแลกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ (๔) ข้อมูลทุนทางสังคม และศักยภาพของ
ชุมชน ทั้ง ๖ ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ครอบครัว ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์ ระดับ
หมู่บ้าน ชุมชน ระดับต าบล และระดับเครือข่าย อีกทั้งความเชื่อมโยงของการด าเนินงาน กิจกรรมที่สร้าง
ผลกระทบกับกับกลุ่มประชากรเป้าหมายทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งต้องแสดงหลักฐาน ยืนยันการด าเนินงาน
ในด้านต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้งข้อมูลจากระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) ข้อมูลจากการวิจัยชุมชน 
(RECAP) ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ได้แก่ จปฐ. กชช.๒ค. ข้อมูลจาก รพ.สต. สถานีต ารวจ และข้อมูลของ
หน่วยงานองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนท้องถิ่น ได้เรียนรู้สถานการณ์การจัดการขับขี่ปลอดภัยของ
พื้นที่แล้ว ยังสามารถน าเสนอข้อมูลดังกล่าว เพื่อแสดงสถานะของพื้นที่ที่มีความพร้อมต่อการเสริมสร้างต าบล
ขับขี่ปลอดภัย อีกทั้งน าใช้ประกอบการสรุปศักยภาพเพื่อวิเคราะห์งานเด่น งานรวมและงานในอนาคตในการร่วม
ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ทั้งนี้พื้นที่ที่ผ่านการท าวิจัยชุมชนจะเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่ท่ีท างานร่วมกับ สสส. โดยตัวอย่างนี้แบ่งทุนทางสังคมเป็น ๖ ระดับ ได้แก่๑ 

๑) ระดับบุคคลและครอบครัว หมายถึง คนเก่ง คนส าคัญ ผู้น า คนต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน คนที่มีความ
เช่ียวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือ เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือ ช่วยชี้น าการพัฒนา
งานและกิจกรรมในชุมชน ทั้งด้านสุขภาพสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ การเมืองการปกครอง และ
ครอบครัวต้นแบบ 

๒) ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน  ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกัน เพื่อร่วมคิด ร่วมท าให้เกิดงานและ
กิจกรรมโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการช่วยเหลือเกื้อกูล และแก้ไขปัญหาของสมาชิก เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัคร(รวมกลุ่มกันเองในชุมชน) กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนประเภทต่างๆ เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้มี
งาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาชุมชน การสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ให้กับประชาชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง  

๓) ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรอิสระ
ต่างๆที่มีงานและกิจกรรมทั้งท าเอง ร่วมท า หรือ สนับสนุนในพื้นท่ี ในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาชุมชน การ
สร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นให้กับประชาชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม 
สุขภาพ และการเมืองการปกครอง เช่น หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล(รพ.

                                                           
๑ ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ. (๒๕๕๙). คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทักษะการวิเคราะห์และน าใช้ข้อมูลต าบล (TCNAP & 

RECAP Revitalization) ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.).กรุงเทพฯ: สสส. 
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สต.) องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)หรือเทศบาล โรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ศาสนสถาน 
เป็นต้น รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และแหล่งประโยชน์ที่เป็นส่วนส่งเสริมการขับเคลื่อนงาน เช่น หอ
กระจายข่าว ศาลาประชาคม อาคาร สถานท่ีสาธารณะ แหล่งน้ า ป่าชุมชน  เป็นต้น 

๔) ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน หมายถึง ทุนทางสังคมทั้งระดับบุคคล และครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม 
องค์กรชุมชนภายในชุมชนหรือหมู่บ้านเดียวกัน ที่มีงาน และกิจกรรมโดดเด่นหรือมีความเช่ียวชาญในการจัดการ
ตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมีการจัดการครอบคลุมหมู่บ้าน สมาชิกของหมู่บ้าน หรือ เป็นของหมู่บ้าน กลุ่ม
อาสาสมัคร(ตามนโยบายรัฐ) เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ฌาปนกิจสงเคราะห์  กองทุนแม่
ของแผ่นดิน เป็นต้น 

๕) ระดับต าบล หมายถึง ทุนทางสังคมทั้งระดับบุคคล และครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน 
ที่มีวัตถุประสงค์ และลักษณะการท างานที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมีการเชื่อมประสาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานและกิจกรรมร่วมกัน ในด้านเทคนิค วิชาการ ข้อมูลและเงินทุน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างหมู่บ้านอย่างน้อย ๒ 
หมู่บ้านขึ้นไป หรือเป็นทุนทางสังคมที่มีการจัดการเป็นระดับต าบล แต่ไม่นับรวมถึงทุนทางสังคมที่มีการก่อตั้ง
ร่วมกันในระดับหมู่บ้านแล้วมีการแบ่งแยกก่อตั้งหมู่บ้านใหม่ในภายหลังโดยที่ยังใช้ทุนทางสังคมเดิมร่วมกัน เช่น 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล (ออมวันละวันบาท) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรต าบล 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล เป็นต้น 

๖) ระดับเครือข่าย หมายถึง ทุนทางสังคมทั้งระดับบุคคล และครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์ และลักษณะการท างานที่เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน มีการเช่ือมประสาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานและกิจกรรมร่วมกัน ในด้านเทคนิค วิชาการ ข้อมูล และเงินทุน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างต าบล  หรืออ าเภอ 
หรือจังหวัด อย่างน้อย ๒ พื้นที่ขึ้นไป เช่น วิสาหกิจเครือข่ายเกษตร เครือข่ายจัดการลุ่มน้ า เป็นต้น 

การสอบทานงานหรือกิจกรรมของทุนทางสังคมเป็นการสะท้อนศักยภาพชุมชน ซึ่งศักยภาพชุมชนเป็น
ความพร้อมและความสามารถของชุมชนในการจัดเรียนรู้และจัดการกับความหลากหลายของสถานการณ์ชีวิต
ของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกระบวนการพัฒนางานหรือกิจกรรม การจัดการกับปัญหา ตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพการด าเนินชีวิต อันเป็นผลกระทบจากโครงสร้างทางกายภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมือง การปกครอง รวมทั้งผลกระทบต่อคุณลักษณะการจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น และการเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น หมายถึง การท างานของ
พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับหมู่บ้าน กลุ่มของหมู่บ้าน และต าบล ใน
การพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้สามารถจัดการเรียนรู้ การปรับตัว และการจัดการปัญหาของ
ตนเอง โดยใช้ข้อมูลและรูปธรรมการจัดการตนเองเป็นฐานในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ หากพบว่า หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอใดมีทุนทางสังคมมาก มีการกระจายตัวในทุก
หมู่บ้าน ต าบลก็สามารถคาดได้ว่าชุมชนนั้นมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะสามารถส่งผลกระทบที่ดีต่อการ
จัดการปัญหาเฉพาะประเด็นในชุมชนและการพัฒนานวัตกรรมชุมชนได้ 

ดังนั้น จ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชนและข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะ
ของต าบล ซึ่งวิธีการค้นหาทุนทางสังคมอาจใช้ได้หลายวิธีตามที่พ้ืนท่ีเห็นสมควร 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลบริบทของชุมชน สถานการณ์ทางด้านสุขภาวะชุมชน และ
ผลลัพธ์ของการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัย 

๒.๒ เพ่ือค้นหา รวบรวม จัดระเบียบข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในระดับหมู่บ้าน 
ในการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัยในพ้ืนท่ีได้ 
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๓. วิธีด าเนินการ 
๓.๑ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลบริบทของชุมชน สถานการณ์ทางด้านสุขภาวะของชุมชน จาก

ฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางในตารางที่ ๑.๑  
๓.๒ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่มีหลากหลายในระดับหมู่บ้าน (๑) ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของ

ชุมชน และ (๒) ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต าบลสุขภาวะจากผู้ให้ข้อมูล และข้อมูลมือสอง เช่น ข้อมูล
ท้องที่ ได้แก่ ทะเบียนราษฎร์ (จ านวนประชากร จ านวน ครัวเรือน) จปฐ. กชช.๒ค. ข้อมูลด้านการปกครอง 
ข้อมูลหมู่บ้าน โครงการเฉพาะ ข้อมูลท้องถิ่น ได้แก่ แผนที่ภาษี โครงสร้างพื้นฐาน ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) 
การวิจัยชุมชน (RECAP)๒ ข้อมูลบริการ สวัสดิการของท้องถิ่น ข้อมูลองค์กรชุมชน ได้แก่ กองทุน กลุ่ม
อาสาสมัคร กลุ่มอาชีพ ข้อมูลหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ( รพ.สต.) หรือ
โรงพยาบาลชุมชน สถานีต ารวจ พัฒนาชุมชน เกษตรต าบล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล (ศบกต.) เป็นต้น รวบรวมอย่างเป็นระบบมาประกอบการวิเคราะห์ จัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวกับทุน
ทางสังคมและศักยภาพของพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ท าการรวบรวมข้อมูลจาก RECAP TCNAP และแหล่งข้อมูล
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นท าการสรุปจ านวน และระบุกิจกรรมของทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขับขี่
ปลอดภัย พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัย โดยใช้แนวทางในตาราง
ที่ ๑.๒ 

๓.๓ ท าการนับจ านวนทุนทางสังคม ๖ ระดับ จากตารางที่ ๑.๒ แล้วสรุปตัวเลขและหาผลรวมของทุนทาง
สังคมท่ีท างานกระทบทางตรงในการจัดการขับขี่ปลอดภัยจากทุกหมู่บ้าน โดยใช้แนวทางในตารางที่ ๑.๓ 

๓.๔ น าสถานะที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัยทั้ง ๓ องค์ประกอบ (ด้านคน ด้านรถ ยานพาหนะ และด้าน
ถนน) ทุนทางสังคมและศักยภาพต าบลขับขี่ปลอดภัยที่สร้างผลกระทบตรงแต่ละประเด็นองค์ประกอบ วางลงใน
แผนที่และให้สัญลักษณ์ด้านหน้าชื่อทุนทางสังคมที่สร้างผลกระทบตรง และประเด็นกระทบอ้อมด้านหลังชื่อทุน
เรียงตามล าดับ โดยน าใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ ๑.๑-๑.๓ จัดท าแผนที่สถานะที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่
ปลอดภัยทั้ง ๓ องค์ประกอบ (ด้านคน ด้านรถ ยานพาหนะ และด้านถนน) ทุนทางสังคมและศักยภาพต าบลขับขี่
ปลอดภัย ดังตัวอย่างในภาพที่ ๑.๑  
 
๔. ผลผลิตและผลลัพธ์ 

๔.๑ ข้อมูลสถานะสุขภาวะของชุมชน กลุ่มประชากรเป้าหมาย ปัญหา และความต้องการ เพ่ือเป็นพื้นฐาน
ในการส าหรับสรุปศักยภาพที่แสดงความพร้อมของการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัยที่เน้นองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านคน ด้านถนนและสภาพแวดล้อม และด้านยานพาหนะ 

๔.๒ แผนที่สรุปสถานะที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัย (ด้านคน ด้านรถ ยานพาหนะ และด้านถนน) ทุน
ทางสังคมและศักยภาพต าบลขับขี่ปลอดภัยรายต าบล  
  

                                                           
๒ ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) คือ การพัฒนาระบบข้อมูลต าบลมีหลักการให้ชุมชนเก็บเอง วิเคราะห์เอง ใช้เอง เป็นเจ้าของเป็นข้อมูลเชิง

ปริมาณ แสดงข้อมูล ๒ ระดับ คือ ระดับบุคคล ครอบครัว และระดับกลุ่ม ชุมชน มีลักษณะข้อมูล ดังนี้ ลักษณะประชากร การอยู่อาศัย 
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ สภาพแวดล้อม ภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วย ผู้น า แกนน า กลุ่มทางสังคม หน่วยงาน แหล่งประโยชน์เป็น
ต้น ฐานข้อมูลส่วนนี้ มีการพัฒนาเฉพาะในพื้นที่ต าบลที่เป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.) เท่านั้น 



๖ 
 

ตารางที่ ๑.๑ ข้อมูลบริบทและสถานการณ์ด้านสุขภาวะของชุมชนภาพรวมทั้งต าบล 
ค าชี้แจง ท าการรวบรวมข้อมูลจากระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่งข้อมูลอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นท าการแจงนับจ านวนข้อมูลในแต่ละส่วนให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุปข้อมูลในแต่ละ
ส่วนให้ถูกต้อง  
 

ข้อมูลท่ีต้องการ จ านวน ร้อยละ(%) 
๑. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ   
๒. จ านวนพืน้ที่ในความรับผิดชอบ (ตาราง
กิโลเมตร) 

  

๓. จ านวนครวัเรือนทั้งหมด   
๔. จ านวนประชากรทั้งหมดจ าแนกตามเพศ จ านวน ร้อยละ(%) ของประชากรทั้งหมด 

ประชากรทั้งหมด (คน)   
๑) เพศชาย   
๒) เพศหญิง   

๕. จ านวนประชากรทั้งหมดจ าแนกตามช่วง
อายุ 

ร้อยละ(%) ของประชากรทั้งหมด 
ชาย หญิง รวมทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑) ๐-๔ ป ี       
๒) ๕-๙ ป ี       
๓) ๑๐-๑๔ ป ี       
๔) ๑๕-๑๙ ป ี       
๕) ๒๐-๒๔ ป ี       
๖) ๒๕-๒๙ ป ี       
๗) ๓๐-๓๔ ป ี       
๘) ๓๕-๓๙ ป ี       
๙) ๔๐-๔๔ ป ี       
๑๐) ๔๕-๔๙ ป ี       
๑๑) ๕๐-๕๔ ปี       
๑๒) ๕๕-๕๙ ป ี       
๑๓) ๖๐-๖๔ ป ี       
๑๔) ๖๕-๖๙ ป ี       
๑๕) ๗๐-๗๔ ป ี       
๑๖) ๗๕-๗๙ ป ี       
๑๗) ๘๐-๘๔ ป ี       
๑๘) ๘๕-๘๙ ป ี       
๑๙) ๙๐ ปีขึน้ไป       

๖. จ านวนกลุ่มประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม ร้อยละ(%) ของประชากรทั้งหมด 



๗ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ จ านวน ร้อยละ(%) 
ชาย หญิง รวมทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑) เด็ก ๐-๒ ป ี       
๒) เด็ก ๓-๕ ป ี       
๓) เด็ก ๖-๑๒ ป ี       
๔) เด็กและเยาวชน (๑๓-๒๔ ปี)       
๕) หญิงตั้งครรภ ์       
๖) กลุ่มวยัท างาน (๑๕-๕๙ป)ี       
๗) ผู้สูงอายุ(๖๐ปีขึน้ไป)       
๘) ผู้ป่วยเอดส ์       
๙) ผู้ป่วยจิตเวช       
๑๐) ผู้ป่วยโรคเรือ้รัง       
๑๑) ผู้ด้อยโอกาส       
๑๒) คนพิการ       
๑๓) ผู้ป่วยระยะสดุท้าย       

๗. จ านวนประชากรจ าแนกตามสถานภาพ
สมรส 

จ านวน ร้อยละ(%) ของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

๑) โสด   
๒) สมรสจดทะเบียน   
๓) สมรสไม่จดทะเบียน   
๔) อยู่ด้วยกนัไม่สมรส   
๕) หม้าย   
๖) หย่า   
๗) แยกกันอยู ่   

๘. จ านวนประชากรจ าแนกตามการนับถือ
ศาสนา 

จ านวน ร้อยละ(%) ของประชากรที่นับถือศาสนา 

๑) พุทธ   
๒) คริสต์   
๓) อิสลาม   
๔) ฮินดู/พราหมณ ์   
๕) อื่นๆ   

๙. จ านวนประชากรจ าแนกตามระดับ
การศึกษาที่จบ 

จ านวน ร้อยละ(%) ของประชากรที่จบการศึกษา 

๑) ประถมศึกษา   
๒) ม.ต้น   
๓) ม.ปลาย   
๔) ปวช.   
๕) ปวส.   
๖) อนปุรญิญา   



๘ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ จ านวน ร้อยละ(%) 
๗) ปรญิญาตร ี   
๘) ปริญญาโท   
๙) ปริญญาเอก   

๑๐. รายได ้   
๑) รายได้ประชากรเฉลี่ย/คน/ป ี   
๒) รายได้ครัวเรอืนเฉลี่ย/คน/ป ี   

๑๑. จ านวนประชากรจ าแนกตามอาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ(%) ของประชากรที่มีอาชีพหลัก 
๑) เกษตรกรรม (ท านา)   
๒) เกษตรกรรม (ท าไร่)     
๓) เกษตรกรรม (ท าสวน)    
๔) เกษตรกรรม (ปศุสัตว์)    
๕) เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)    
๖) เกษตรกรรม (ท าประมง)    
๗) เกษตรแบบผสมผสาน    
๘) หัตถกรรม    
๙) ค้าขาย    
๑๐) รับจ้างท่ัวไป/รับจ้างรายวัน    
๑๑) ธุรกิจส่วนตัว    
๑๒) รับราชการ   
๑๓) พนักงานของรัฐ   
๑๔) พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
๑๕) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน   
๑๖) อื่นๆ ระบุ.........   

๑๒. จ านวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน จ านวน ร้อยละ(%) ของครวัเรือนทั้งหมด 
๑) ครัวเรือนที่ไม่มหีนี้สนิ   
๒) ครวัเรอืนที่มหีนี้สนิ   

๑๓. จ านวนครวัเรอืนจ าแนกตามสาเหตุการ
มีหนี้สิน 

  

๑) การท าการเกษตร   
๒) การศึกษาบุตร   
๓) ซื้อยานพาหนะ   
๔) ซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก (เช่น 

เครื่องใช้ไฟฟ้า) 
  

๕) ซื้อโทรศัพท์มือถือ   
๖) ซื้ออสังหาริมทรัพย์/สร้างบ้าน/ซื้อ

ที่ดินท ากิน 
  



๙ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ จ านวน ร้อยละ(%) 
๗) การเจ็บป่วย   
๘) ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร   
๙) ลงทุนในการท าธุรกิจ   
๑๐) การเล่นหวยหรือการพนัน   
๑๑) ส่งสมาชิกครัวเรือนไปต่างประเทศ   
๑๒) อื่นๆ ระบุ.........   

๑๔. จ านวนครัวเรอืนที่มีการออม   
๑) ครัวเรือนที่ไม่มีการออม   
๒) ครวัเรอืนที่มีการออม   

๑๕. จ านวนครัวเรอืนจ าแนกตามแหล่งการ
ออม 

  

๑) กลุ่มออมทรัพย์   
๒) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์   
๓) กองทุนแม่ของแผ่นดิน   
๔) กองทุนหมู่บ้าน   
๕) สถาบันการเงินชุมชน   
๖) สหกรณ์ (ระบุ)   
๗) ธนาคารหมู่บ้าน   
๘) ธนาคาร ธกส./สลาก ธกส.   
๙) ธนาคารออมสิน/สลากออมสิน   
๑๐) ธนาคารพาณิชย์   
๑๑) พันธบัตรรัฐบาล   
๑๒) ประกันชีวิตแบบออม   
๑๓) ทองค า เพชร เครื่องประดับ   
๑๔) หุ้น   
๑๕) อื่นๆ ระบุ.........   

๑๖.จ านวนครวัเรือนที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม จ านวน ร้อยละ(%) ของครวัเรือนทั้งหมด 
๑) ครัวเรือนที่ไม่มปีัญหาสิ่งแวดล้อม   
๒) ครวัเรอืนที่มปีัญหาสิ่งแวดล้อม   

๑๗. จ านวนครัวเรือนจ าแนกตามปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

จ านวน ร้อยละ(%) ของครวัเรือนที่มีปญัหา
สิ่งแวดล้อม 

๑) ครัวเรือนทีม่ีปัญหาขยะ   
๒) ครวัเรอืนที่มปีัญหาน้ าเสยี   
๓) ครัวเรือนทีม่ีปญัหาท่ีอยูอ่าศัยไม่

ปลอดภัย 
  



๑๐ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ จ านวน ร้อยละ(%) 
๔) ครัวเรือนทีม่ีปัญหาแสงสว่างไม่

เพียงพอ 
  

๕) ครัวเรือนทีม่ีปัญหาเสยีงดัง   
๖) ครัวเรอืนที่มปีัญหาฝุ่นละออง   

๑๘. จ านวนครัวเรอืนที่มีการคดัแยกขยะ จ านวน ร้อยละ(%) ของครวัเรือนทั้งหมด 
๑) ครัวเรือนที่ไม่มีการคัดแยกขยะ   
๒) ครวัเรอืนที่มีการคัดแยกขยะ   

๑๙. จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค(น้ าใช้)ที่
สะอาดเพียงพอตลอดป ี

จ านวน ร้อยละ(%) ของครวัเรือนทั้งหมด 

๑) ครัวเรือนที่ไม่มนี้ าอุปโภคท่ีสะอาด
เพียงพอตลอดป ี

  

๒) ครวัเรอืนที่มนี าอปุโภคที่สะอาด
เพียงพอตลอดป ี

  

๒๐. จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน ร้อยละ(%) ของครวัเรือนทั้งหมด 
๑) ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช ้   
๒) ครวัเรอืนที่มีไฟฟ้าใช ้   

๒๑. จ านวนประชากรที่มีพฤติกรรมเสีย่ง จ านวน ร้อยละ(%) ของประชากรทั้งหมด 
๑) ประชากรที่ไม่มีพฤติกรรมเสีย่ง   
๒) ประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง   

๒๒. จ านวนประชากรจ าแนกตามพฤติกรรม
เสี่ยง 

จ านวน ร้อยละ(%) ของประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

๑) ดื่มสุราเป็นประจ า   
๒) ดื่มสรุาแล้วขบัขี่ยานพาหนะ   
๓) ขับรถเร็วเกนิกว่าท่ีกฎหมายก าหนด   
๔) ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเขม็ขดันิรภยั   
๕) ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไมส่วมหมวก

นิรภัย 
  

๖) สูบบหุรี่เป็นประจ า   
๗) อยู่ในสถานที่ท่ีมีผู้สูบบหุรี่ หรือมี

โอกาสได้รบัควนับหุรีเ่ปน็ประจ า 
  

๘) ไม่ได้ออกก าลังกาย   
๙) ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าป ี   
๑๐) มีความเครียด   
๑๑) ท างานหนัก พักผ่อนนอ้ย   
๑๒) กินอาหารรสจัด   
๑๓) กินอาหารสุกๆ ดิบๆ   



๑๑ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ จ านวน ร้อยละ(%) 
๑๔) การใช้ยาชุด ยาแก้ปวด ยาลูกกลอน 

เป็นประจ า 
  

๑๕) การใช้สารเสพติด   
๑๖) มีเพศสัมพนัธ์ที่ไมป่ลอดภยั   
๑๗) อื่น ๆ(ระบ)ุ........   

๒๓. จ านวนประชากรที่มีภาวะเสี่ยงจากการ
ประกอบอาชพี 

จ านวน ร้อยละ(%) ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ี
ทั้งหมด 

๑) ประชากรที่ไม่มีภาวะเสี่ยง   
๒) ประชากรที่มภีาวะเสี่ยง   

๒๔. จ านวนประชากรจ าแนกตามภาวะเสี่ยง
จากการประกอบอาชีพ 

จ านวน ร้อยละ(%) ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีที
ภาวะเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ 

๑) ใช้สารเคมีในการเกษตรโดยป้องกนั
ตนเองไม่เหมาะสม 

  

๒) ท างานบริเวณที่มีสูดดมสารเคมี สาร
ระเหยที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

  

๓) ท างานในบริเวณที่มีเสยีงดัง   
๔) ท างานในบริเวณที่มีฝุน่ละออง/ควัน   
๕) ขาดความรู้ หรือไม่ตระหนักในเรือ่ง

ความปลอดภยั 
  

๖) การใช้เครื่องมือ เครือ่งจักรโดยไม่มี
อุปกรณ์ปอ้งกันอันตราย 

  

๗) ท างานในลักษณะยนื หรอืนัง่ในท่าเดิม
นาน ๆ หรอืในท่าที่ไมเ่หมาะสม 

  

๘) ท างานในบริเวณที่มีอากาศรอ้นอบ
อ้าวหรอือากาศเยน็มากเกนิปกติ 

  

๙) ท างานในที่สูง   
๑๐) อื่น ๆ(ระบ)ุ........   

๒๖. จ านวนประชากรที่มีการเจบ็ป่วยเรือ้รัง จ านวน ร้อยละ(%) ของประชากรทั้งหมด 
๑) ประชากรที่ไม่มีการเจบ็ป่วยเรื้อรัง   
๒) ประชากรที่มีการเจบ็ป่วยเรือ้รัง   

๒๗. จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภท
การเจ็บป่วยเรือ้รัง 

จ านวน ร้อยละ(%) ของประชากรที่มี 
การเจ็บป่วยเรือ้รัง 

๑) หอบหืด   
๒) ทางเดนิหายใจอุดกัน้เรือ้รัง   
๓) ถุงลมโปง่พอง   
๔) พิษสุราเรื้อรงั   



๑๒ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ จ านวน ร้อยละ(%) 
๕) โรคติดเชือ้ (วัณโรค)   
๖) กลุ่มโรคเกีย่วกับเนือ้งอกมะเร็ง   
๗) กลุ่มโรคหัวใจ   
๘) กลุ่มโรคความดนัโลหิต   
๙) กลุ่มโรคหลอดเหลือสมอง   
๑๐) กลุ่มโรคโลหิต   
๑๑) กลุ่มโรคตับ   
๑๒) กลุ่มโรคไต   
๑๓) กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ   
๑๔) กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ   
๑๕) กลุ่มโรคเบาหวาน   
๑๖) โรคไขมันในเลอืด   
๑๗) โรคอ้วน   
๑๘) โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)   
๑๙) โรคทางจิตเวช/ซึมเศร้า   
๒๐) โรคเกี่ยวกบัระบบทางเดินอาหาร   
๒๑) โรคภูมิคุม้กันบกพร่อง (HIVs)   
๒๒) โรคภมูิแพ ้   
๒๓) อื่น ๆ (ระบุ) ..............   

๒๘. จ านวนประชากรที่มีความพิการ จ านวน ร้อยละ(%) ของประชากรทั้งหมด 
๑) ประชากรที่ไม่มีความพิการ   
๒) ประชากรที่มคีวามพิการ   

๒๙. จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภท
ของความพิการ 

จ านวน ร้อยละ(%) ของประชากรที่มีสทิธิ/ 
สวัสดิการในการรักษา 

๑) ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว   
๒) ผู้พิการทางการมองเห็น   
๓) ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย   
๔) ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู ้   
๕) ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม   

๓๐. จ านวนประชากรที่มีสิทธิ/สวัสดิการใน
การรักษา 

จ านวน ร้อยละ(%) ของประชากรทั้งหมด 

๑) ประชากรที่ไม่มีสิทธิ/สวัสดิการในการ
รักษา 

  

๒) ประชากรที่มีสิทธิ/สวัสดิการในการ
รักษา 

  
 



๑๓ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ จ านวน ร้อยละ(%) 
๓๑. จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภท
ของสิทธิ/สวัสดิการในการรักษา 

จ านวน ร้อยละ(%) ของประชากรที่มีสทิธิ/ 
สวัสดิการในการรักษา 

๑) จ่ายเอง   
๒) สิทธิบัตรทอง (๓๐ บาท)   
๓) ประกันสังคม   
๔) รับราชการ   
๕) รัฐวิสาหกิจ   
๖) ประกันสุขภาพเอกชน   
๗) กองทุนและสวัสดิการชมุชน   
๘) สวัสดิการผู้สูงอาย ุ   
๙) สวัสดิการคนพิการ   
๑๐) สวัสดิการอื่น ๆ……(ระบุ)   
๑๑) อื่น (ระบุ)......................   

๓๒. จ านวนบุคลากรที่ให้การดแูลเมื่อ
เจ็บป่วย 

จ านวน อัตราส่วน ของบุคลากรต่อประชากรทั้งหมด 

๑) แพทย ์   
๒) พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ  ๑ คน: ประชากร ......... คน 
๓) เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขรวมทัง้หมด  ๑ คน: ประชากร ......... คน 
๔) อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)  ๑ คน: ต่อ ......ครัวเรอืน 
๕) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care givers)   ๑ คน: ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ..... คน 
๖) ผู้จัดการการดแูล (Care managers)  ๑ คน: ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ..... คน 

๓๓. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชุมชน 

จ านวน ร้อยละ(%) ของประชากรทั้งหมด 

๑) สมาชิกในครัวเรือนที่ไม่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน 

  

๒) สมาชิกในครวัเรอืนที่มีสว่นรว่มใน
กิจกรรมของชุมชน 

  

๓๔. จ านวนครวัเรอืนที่มีกรณพีิพาท จ านวน ร้อยละ(%) ของครวัเรือนทั้งหมด 
๑) ครัวเรือนที่ไม่เกิดกรณีพิพาท   
๒) ครวัเรอืนที่เกดิกรณีพิพาท    

 
 



๑๔ 
 

ตารางที่ ๑.๒ ข้อมูลทุนทางสังคม ๖ ระดับ และความสอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบการขับขี่ปลอดภัย 
ค าชี้แจง ท าการรวบรวมข้อมูลจาก RECAP TCNAP และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นท าการสรุปจ านวน และระบุกิจกรรมของทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขับขี่ปลอดภัย พร้อมทั้งวิเคราะหค์วามสอดคล้องกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัย  
ทุนทางสังคมที่มีงาน กิจกรรมที่สร้างผลกระทบตรงกับการจัดการขับขี่ปลอดภัย หมายถึง ทุนทางสังคมที่มีงาน กิจกรรม บริการ ที่ส่งผลต่อการลดลง และป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ หรือความไม่ปลอดภัยทางถนน มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ๓ ส่วน ดังนี้ (๑) ด้านคน เช่น ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง มีความเจ็บป่วย ขาดความรู้ ทั้งในฐานะผู้ขับขี่ 
คนเดินถนน (๒) ด้านถนนและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดความปลอดภัย เช่น สภาพถนน ทางโค้ง ไฟส่องสว่าง ป่าหญ้ารกทึบ เป็นต้น (๓) ด้านพาหนะ เช่น สภาพ อายุ
ใช้งาน อุปกรณ์ช่วยเหลือใน-นอกรถ เหตุที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น โดยมีงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหน่ึง 
ทุนทางสังคมที่มีงาน กิจกรรมที่สร้างผลกระทบอ้อมกับการจัดการขับขี่ปลอดภัย หมายถึง ทุนทางสังคมที่มีงาน กิจกรรม บริการ ที่เป็นการเข้าไปร่วมด าเนินการหรือ
สนับสนุนให้เกิดการลดลง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือความไม่ปลอดภัยทางถนน เช่น กลุ่มแม่บ้าน ร้านซ่อมรถ เป็นต้น 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

การจัดการขับขี่ปลอดภัย 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ในช่องที่สอดคล้อง) 

ความสอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบ
การขับขี่ปลอดภัย  

(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทางตรง ทางอ้อม คน สภาพถนน ยานพาหนะ 
หมู่ที่.............       

๑.ระดับบุคคลและครอบครัว       

๑) .................       

๒) ................       
๓) ................       
๔) อื่นๆ ระบุ...       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๒. ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน 

      

๑) .................       
๒) ................       
๓) ................       



๑๕ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

การจัดการขับขี่ปลอดภัย 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ในช่องที่สอดคล้อง) 

ความสอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบ
การขับขี่ปลอดภัย  

(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทางตรง ทางอ้อม คน สภาพถนน ยานพาหนะ 
๔) อื่นๆ ระบุ...       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๒.๒ องค์กรชุมชน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๓.ระดับหน่วยงานและ แหล่ง
ประโยชน ์

      

๓.๑ หน่วยงาน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
๓.๒ แหล่งประโยชน ์       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๔.ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       



๑๖ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

การจัดการขับขี่ปลอดภัย 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ในช่องที่สอดคล้อง) 

ความสอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบ
การขับขี่ปลอดภัย  

(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทางตรง ทางอ้อม คน สภาพถนน ยานพาหนะ 
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๕.ระดับต าบล        
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๖.ระดับเครือข่าย        
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
หมู่ที่.............       

๑.ระดับบุคคลและครอบครัว       

๑) ....................       

๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๒. ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน 

      

๑) ....................       



๑๗ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

การจัดการขับขี่ปลอดภัย 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ในช่องที่สอดคล้อง) 

ความสอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบ
การขับขี่ปลอดภัย  

(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทางตรง ทางอ้อม คน สภาพถนน ยานพาหนะ 
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๒.๒ องค์กรชุมชน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๓.ระดับหน่วยงานและ แหล่ง
ประโยชน ์

      

๓.๑ หน่วยงาน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
๓.๒ แหล่งประโยชน ์       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๔.ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน       
๑) ....................       



๑๘ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

การจัดการขับขี่ปลอดภัย 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ในช่องที่สอดคล้อง) 

ความสอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบ
การขับขี่ปลอดภัย  

(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทางตรง ทางอ้อม คน สภาพถนน ยานพาหนะ 
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๕.ระดับต าบล        
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๖.ระดับเครือข่าย        
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
หมู่ที่.............       

๑.ระดับบุคคลและครอบครัว       

๑) ....................       

๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๒. ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร       



๑๙ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

การจัดการขับขี่ปลอดภัย 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ในช่องที่สอดคล้อง) 

ความสอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบ
การขับขี่ปลอดภัย  

(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทางตรง ทางอ้อม คน สภาพถนน ยานพาหนะ 
ชุมชน 
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๒.๒ องค์กรชุมชน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๓.ระดับหน่วยงานและ แหล่ง
ประโยชน ์

      

๓.๑ หน่วยงาน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
๓.๒ แหล่งประโยชน ์       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       



๒๐ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

การจัดการขับขี่ปลอดภัย 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ในช่องที่สอดคล้อง) 

ความสอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบ
การขับขี่ปลอดภัย  

(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทางตรง ทางอ้อม คน สภาพถนน ยานพาหนะ 
๔.ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๕.ระดับต าบล        
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๖.ระดับเครือข่าย        
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
หมู่ที่.............       

๑.ระดับบุคคลและครอบครัว       

๑) ....................       

๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       



๒๑ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

การจัดการขับขี่ปลอดภัย 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ในช่องที่สอดคล้อง) 

ความสอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบ
การขับขี่ปลอดภัย  

(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทางตรง ทางอ้อม คน สภาพถนน ยานพาหนะ 
ผลรวมแต่ละด้าน       
๒. ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน 

      

๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๒.๒ องค์กรชุมชน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๓.ระดับหน่วยงานและ แหล่ง
ประโยชน ์

      

๓.๑ หน่วยงาน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
๓.๒ แหล่งประโยชน ์       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       



๒๒ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

การจัดการขับขี่ปลอดภัย 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ในช่องที่สอดคล้อง) 

ความสอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบ
การขับขี่ปลอดภัย  

(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทางตรง ทางอ้อม คน สภาพถนน ยานพาหนะ 
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๔.ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๕.ระดับต าบล        
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๖.ระดับเครือข่าย        
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
หมู่ที่.............       

๑.ระดับบุคคลและครอบครัว       

๑) ....................       

๒) ....................       



๒๓ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

การจัดการขับขี่ปลอดภัย 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ในช่องที่สอดคล้อง) 

ความสอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบ
การขับขี่ปลอดภัย  

(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทางตรง ทางอ้อม คน สภาพถนน ยานพาหนะ 
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๒. ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน 

      

๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๒.๒ องค์กรชุมชน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๓.ระดับหน่วยงานและ แหล่ง
ประโยชน ์

      

๓.๑ หน่วยงาน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
๓.๒ แหล่งประโยชน ์       
๑) ....................       



๒๔ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

การจัดการขับขี่ปลอดภัย 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ในช่องที่สอดคล้อง) 

ความสอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบ
การขับขี่ปลอดภัย  

(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทางตรง ทางอ้อม คน สภาพถนน ยานพาหนะ 
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๔.ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๕.ระดับต าบล        
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๖.ระดับเครือข่าย        
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
ผลรวมแต่ละด้าน       
หมู่ที่.............       



๒๕ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

การจัดการขับขี่ปลอดภัย 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ในช่องที่สอดคล้อง) 

ความสอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบ
การขับขี่ปลอดภัย  

(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทางตรง ทางอ้อม คน สภาพถนน ยานพาหนะ 
๑.ระดับบุคคลและครอบครัว       

๑) ....................       

๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๒. ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน 

      

๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๒.๒ องค์กรชุมชน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๓.ระดับหน่วยงานและ แหล่ง
ประโยชน ์

      

๓.๑ หน่วยงาน       
๑) ....................       
๒) ....................       



๒๖ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

การจัดการขับขี่ปลอดภัย 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ในช่องที่สอดคล้อง) 

ความสอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบ
การขับขี่ปลอดภัย  

(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทางตรง ทางอ้อม คน สภาพถนน ยานพาหนะ 
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
๓.๒ แหล่งประโยชน ์       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๔.ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน       
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) ...................       
๔) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๕.ระดับต าบล        
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       
๖.ระดับเครือข่าย        
๑) ....................       
๒) ....................       
๓) อื่นๆ ระบุ.......       
ผลรวมแต่ละด้าน       

  



๒๗ 
 

ตารางที่ ๑.๓ สรุปข้อมูลทุนทางสังคม ๖ ระดับ ทีท่ างานกระทบทางตรงในการจัดการขับขี่ปลอดภัย รายหมู่บ้าน 
ค าชี้แจง ท าการนับจ านวนทุนทางสังคม ๖ ระดับ จากตารางที่ ๑.๒ แล้วสรุปตัวเลขและหาผลรวมของทุนทางสังคมที่ท างานกระทบทางตรงในการจัดการขับขี่ปลอดภัยจากทุก
หมู่บ้าน  
 

ทุนทางสังคมที่เก่ียวข้องกับ  
๓ องค์ประกอบการขับขี่ปลอดภัย 

หมู่บ้าน/ชุมชน (ระบุจ านวน) 
รวม 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ….. ….. 

ด้านคน              
๑. ระดับบคุคลและครอบครัว(คน)              
๒. ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน (กลุม่)              
๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน ์  

๓.๑ ระดับหน่วยงาน (แห่ง)              
๓.๒ ระดับแหล่งประโยชน์ (แหง่)              

๔. ระดับชุมชน หรอืหมู่บ้าน (จ านวนทุนท างานระดับชมุชนหรอื
หมูบ่้าน) 

             

๕. ระดับต าบล (จ านวนทุนท างานระดบัต าบล)              
๖. ระดับเครอืข่าย (จ านวนทุนท างานระดบัเครือข่าย)              
รวมท้ังหมด              
ด้านถนน              
๑. ระดับบคุคลและครอบครัว(คน)              
๒. ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน (กลุม่)              
๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน ์  

๓.๑ ระดับหน่วยงาน (แห่ง)              
๓.๒ ระดับแหล่งประโยชน์ (แหง่)              

๔. ระดับชุมชน หรอืหมู่บ้าน (จ านวนทุนท างานระดับชมุชนหรอื
หมูบ่้าน) 

             

๕. ระดับต าบล (จ านวนทุนท างานระดบัต าบล)              
๖. ระดับเครอืข่าย (จ านวนทุนท างานระดบัเครือข่าย)              
รวมท้ังหมด              



๒๘ 
 

ทุนทางสังคมที่เก่ียวข้องกับ  
๓ องค์ประกอบการขับขี่ปลอดภัย 

หมู่บ้าน/ชุมชน (ระบุจ านวน) 
รวม 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ….. ….. 

ด้านยานพาหนะ              
๑. ระดับบคุคลและครอบครัว(คน)              
๒. ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน (กลุม่)              
๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน ์  

๓.๑ ระดับหน่วยงาน (แห่ง)              
๓.๒ ระดับแหล่งประโยชน์ (แหง่)              

๔. ระดับชุมชน หรอืหมู่บ้าน (จ านวนทุนท างานระดับชมุชนหรอื
หมูบ่้าน) 

             

๕. ระดับต าบล (จ านวนทุนท างานระดบัต าบล)              
๖. ระดับเครอืข่าย (จ านวนทุนท างานระดบัเครือข่าย)              
รวมท้ังหมด              

 

  



๒๙ 
 

การน าเสนอ  
๑)แผนที่สรุปสถานะที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัย (ด้านคน ด้านรถ ยานพาหนะ และด้านถนน) ทุนทางสังคมและศักยภาพต าบลขับขี่
ปลอดภัยรายต าบล  
ค าชี้แจง ให้น าสถานะที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัยทั้ง ๓ องค์ประกอบ (ด้านคน ด้านรถ ยานพาหนะ และด้านถนน) ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพต าบลขับขี่ปลอดภัยที่สร้างผลกระทบตรงแต่ละประเด็นองค์ประกอบ วางลงในแผนที่และให้สัญลักษณ์ด้านหน้าชื่อทุนทางสังคมที่
สร้างผลกระทบตรง และประเด็นกระทบอ้อมด้านหลังชื่อทุนเรียงตามล าดับ โดยน าใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ ๑.๑-๑.๓  



๓๐ 
 

ปฏิบัติการที่ ๒ 
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลสถิต ิ

การจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัยในพื้นที่ 
 

๑. แนวคิดหลักการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัยในพื้นที่ จากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลาย ได้แก่ ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) ข้อมูลบริการ สวัสดิการของท้องถิน่ 
ข้อมูลองค์กรชุมชน (กองทุน กลุ่มอาสาสมัคร) ข้อมูลหน่วยงาน (ข้อมูล รพ.สต. หรือโรงพยาบาลชุมชน 
สถานีต ารวจ ศบกต.) และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการครอบคลุมอย่างน้อย ๓ องค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ (๑) ด้านคน เช่น ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง มีความเจ็บป่วย ขาดความรู้ ทั้งในฐานะผู้ขับขี่ คนเดิน
ถนน (๒) ด้านถนนและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดความปลอดภัย เช่น สภาพถนน ทางโค้ง ไฟส่องสว่าง ป่า
หญ้ารกทึบ เป็นต้น (๓) ด้านพาหนะ เช่น สภาพ อายุใช้งาน อุปกรณ์ช่วยเหลือใน-นอกรถ เหตุที่ควบคุมไม่ได้ 
เป็นต้น  

หลังจากที่รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะน าสู่การวิเคราะห์และสรุปน าเสนอข้อมูลสถิติ เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและความต้องการในการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัย ช่วยประเมินผลในการ
ด าเนินแผนงาน โครงการที่มีอยู่ในพื้นที่ว่าสามารถส่งผลกระทบ สามารถลด ป้องกันการเกิดความเสียหาย 
สูญเสียต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย  

โดยข้อมูลดังกล่าวจะช่วยน าสู่การก าหนดล าดับความส าคัญในการด าเนินการเพื่อให้เกิดการขับขี่ที่
ปลอดภัย ทั้งด้านคน ถนนและสภาพแวดล้อม และด้านพาหนะของพื้นที่ การก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในการ
ด าเนินการของพื้นที่ ทั้งยังสามารถน าข้อมูลเทียบเคียงกับพื้นที่อื่น เพื่อน าสู่การพัฒนาแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมสู่ต าบล อ าเภอ จังหวัดขับขี่ปลอดภัยต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน 
(RECAP) ข้อมูลบริการ สวัสดิการของท้องถิ่น ข้อมูลองค์กรชุมชน (กองทุน กลุ่มอาสาสมัคร) ข้อมูล
หน่วยงาน (ข้อมูล รพ.สต. หรือโรงพยาบาลชุมชน สถานีต ารวจ ศบกต.) และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ 
และสรุปข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัย 
 
๓. วิธีด าเนินการ 

๓.๑ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัย องค์ประกอบด้านคน ราย
หมู่บ้านและภาพรวมต าบล จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย โดยน าใช้แนวทางในตารางที่ ๒.๑ 

๓.๒ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัย องค์ประกอบด้านสภาพ
ถนน รายหมู่บ้านและภาพรวมต าบล จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย โดยน าใช้แนวทางในตารางที่ ๒.๒ 

๓.๓.รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัย องค์ประกอบด้าน
ยานพาหนะ รายหมู่บ้านและภาพรวมต าบล จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย โดยน าใช้แนวทางในตารางที่ ๒.๓ 

๓.๔ วิเคราะห์ความสอดคล้องของงาน และกิจกรรมของทุนทางสังคมกับแนวทางลดเมา เพิ่มสุข" ๔ 
สร้าง ๑ พัฒนาพาชุมชนลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ และเทียบเคียงความสอดคล้องกับงานและกิจกรรมการจัดการ
ปัจจัยการขอขี่ปลอดภัย ๓ องค์ประกอบ (คน รถ ถนน)โดยกากบาทเครื่องหมาย  ในช่องที่สอดคล้องได้
มากกว่าหนึ่งช่อง โดยน าใช้แนวทางในตารางที่ ๒.๔ 



๓๑ 
 

๓.๕ วิเคราะห์และสรุปน าเสนอข้อมูลสถิติ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและความต้องการใน
การจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัย ช่วยประเมินผลในการด าเนินแผนงาน โครงการที่มีอยู่ในพื้นที่ว่าสามารถ
ส่งผลกระทบ สามารถลด ป้องกันการเกิดความเสียหาย สูญเสียต่อกลุ่มประชากรเป้าหมายโดยน าใช้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ ๒.๑-๒.๔ จัดท าแผนภาพน าเสนอข้อมูลสถิติการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัยใน
พื้นทีด่ังตัวอย่างในภาพที่ ๒.๑ 
 
๔. ผลผลิตและผลลัพธ์ 

๔.๑ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัยในพ้ืนท่ี ครอบคลุมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ๓ 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านคน ด้านถนนและสภาพแวดล้อม และด้านยานพาหนะ  

๔.๒ แผนภาพน าเสนอข้อมูลสถิติการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัยในพ้ืนท่ี 
  



๓๐ 
 

ตารางที่ ๒.๑ ข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัย องค์ประกอบด้านคน รายหมู่บ้านและภาพรวมต าบล 

ค าชี้แจง ท าการรวบรวมข้อมูลระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) ข้อมูลบริการ สวัสดิการของท้องถิ่น ข้อมูลองค์กรชุมชน (กองทุน 
กลุ่มอาสาสมัคร) ข้อมูลหน่วยงาน (ข้อมูล รพ.สต. หรือโรงพยาบาลชุมชน สถานีต ารวจ ศบกต.) จากนั้นท าการแจงนับจ านวนข้อมูลในแต่ละส่วนให้
สมบูรณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุปข้อมูลในแต่ละส่วนให้ถูกต้อง 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
จ านวนหมู่บ้าน ต าบล ร้อยละ(%) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ .......... รวม  
๑. จ านวนครัวเรือนทั้งหมด           
๒. จ านวนประชากรทั้งหมด           
๓. จ านวนประชากรที่เสี่ยง
ต่อการเกิดอบุัติเหตุทาง
ถนนจ าแนกตามเพศ อายุ 

         ร้อยละ(%) ของ
ประชากรทั้งหมด ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

๑) ๐-๔ ป ี                   
๒) ๕-๙ ป ี                   
๓) ๑๐-๑๔ ป ี                   
๔) ๑๕-๑๙ ป ี                   
๕) ๒๐-๒๔ ป ี                   
๖) ๒๕-๒๙ ป ี                   
๗) ๓๐-๓๔ ป ี                   
๘) ๓๕-๓๙ ป ี                   
๙) ๔๐-๔๔ ป ี                   
๑๐) ๔๕-๔๙ ป ี                   
๑๑) ๕๐-๕๔ ปี                   
๑๒) ๕๕-๕๙ ป ี                   
๑๓) ๖๐-๖๔ ป ี                   
๑๔) ๖๕-๖๙ ป ี                   
๑๕) ๗๐-๗๔ ป ี                   



๓๑ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
จ านวนหมู่บ้าน ต าบล ร้อยละ(%) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ .......... รวม  
๑๖) ๗๕-๗๙ ป ี                   
๑๗) ๘๐-๘๔ ป ี                   
๑๘) ๘๕-๘๙ ป ี                   
๑๙) ๙๐ ปีขึน้ไป                   

๔. พฤติกรรมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเ์ป็นประจ า 

                 ร้อยละ(%) ของ
ประชากรทั้งหมด 

๑) ผู้ท่ีดื่มเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์เป็นประจ า 

                  

๒) ผู้ท่ีไม่ดืม่เครื่องดืม่
แอลกอฮอล์เป็นประจ า 

                  

๕. ผู้ที่มีพฤติกรรมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
ประจ าจ าแนกตามอาย ุ

                 ร้อยละ(%) ของ
ประชากรทั้งหมด 

๑) จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 
๑๕ ป ี

                  

(๑) ในพื้นที ่                   
- นักเรียน

ระดับประถมศึกษา 
                  

- ไม่ได้เรียนหนังสือ                   
(๒) นอกพ้ืนที ่                   
- นักเรียน

ระดับประถมศึกษา 
                  

- ไม่ได้เรียนหนังสือ                   
๒) เด็กและเยาวชน

อายุ ๑๓-๒๔ ป ี
                  

(๑) ในพื้นที ่                   
- นักเรียน นักศึกษา                   
- ไม่ได้เรียนหนังสือ                   



๓๒ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
จ านวนหมู่บ้าน ต าบล ร้อยละ(%) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ .......... รวม  
(๒) นอกพ้ืนที ่                   
- นักเรียน นักศึกษา                   
- ไม่ได้เรียนหนังสือ                   

๓) จ านวนวัยท างาน ๑๕-
๕๙ ป ี

                  

(๑) ในพื้นที ่                   
(๒) นอกพ้ืนที ่                   

๔) จ านวนผู้สูงอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป 

                  

๕) อายุน้อยที่สดุที่มีการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

                  

๖) อายุมากท่ีสุดทีม่ีการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

                  

๖. ชนิดของเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล์ทีด่ื่ม 

                 ร้อยละ(%) ของ
ประชากรทั้งหมด 

๑) เหล้าขาว                     
๒) สุรากลัน่ชุมชน                    
๓) เหล้าสี                       
๔) ยาดองเหล้า/ดอง

สมุนไพร     
                  

๕) สาโท/สาเก/กระแช่/อุ                      
๖) เหล้าปัน่                   
๗) เบยีร์                      
๘) ไวน์                             
๙) เหล้าบรั่นดี                        
๑๐) สปาย                   
๑๑) อื่น ๆ ระบุ...........                   

๗. แหล่งและการเขา้ถึง                   



๓๓ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
จ านวนหมู่บ้าน ต าบล ร้อยละ(%) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ .......... รวม  
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

๑) ร้านค้าในชมุชน                          
๒) ร้านค้านอกชมุชน                       
๓) ร้านคาราโอเกะ                   
๔) ร้านอาหารที่มี

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จ าหน่าย      

                  

๕) สถานบันเทิง/ผับ/บาร์                    
๖) งานเลี้ยง งานบุญ 

เทศกาลต่างๆ     
                  

๗) อื่นๆ ระบ ุ                   
๘. จ านวนผู้ปว่ยพษิสุรา
เรื้อรัง 

                 ร้อยละ(%) ของ
ประชากรทั้งหมด 

๑) จ านวนผู้ป่วยพิษสรุา
เรื้อรังที่ได้รบัการรักษา
บ าบัด 

                  

๒) จ านวนผู้ป่วยพษิสุรา
เรื้อรังที่ไม่ได้รบัการ
บ าบัดรักษา 

                  

๗. จ านวนผู้มีพฤติกรรม
เสี่ยงรว่มกบัการดืม่สุราเป็น
ประจ า 

                  

๑) ดื่มสุราเป็นประจ า
ร่วมกบัสูบบหุรีเ่ปน็ประจ า  

                  

๒) ดื่มสรุาเป็นประจ า
ร่วมกบัขับรถเรว็เกินกว่าท่ี
กฎหมายก าหนด 

                  

๓) ดื่มสุราเปน็ประจ า                   



๓๔ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
จ านวนหมู่บ้าน ต าบล ร้อยละ(%) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ .......... รวม  
ร่วมกบัขับขีร่ถยนต์โดยไม่
คาดเข็มขดันิรภัย 

๔) ดื่มสุราเป็นประจ า
ร่วมกบัมีความเครียด 

                  

๕) ดื่มสุราเป็นประจ า
ร่วมกบัท างานหนัก พักผ่อน
น้อย 

                  

๖) ดื่มสรุาเป็นประจ า
ร่วมกบัการใช้ยาชุด ยาแก้
ปวด ยาลูกกลอน เป็น
ประจ า 

                  

๗) ดื่มสรุาเปน็ประจ า
ร่วมกบัการใช้สารเสพติด 

                  

๘) ดื่มสุราเป็นประจ า
ร่วมกบัไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี

                  

๙) อื่นๆ 
(ระบุ)............... 

                  

๙. พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับ
ขี่ยานพาหนะ 

                 ร้อยละ(%) ของผู้
ที่มีพฤติกรรม
เสี่ยง 

๑) เมาสุราแล้วขับขี่
ยานพาหนะ 

                  

๒) ขับรถเรว็เกินกว่าท่ี
กฎหมายก าหนด 

                  

๓) ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่
ยานพาหนะ 

                  

๔) ขับขี่รถยนต์โดยไม่                   



๓๕ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
จ านวนหมู่บ้าน ต าบล ร้อยละ(%) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ .......... รวม  
คาดเข็มขดันิรภัย 

๕) ไม่สวมหมวกนิรภัย
ในขณะขบัขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต ์

                  

๗) การไมป่ฎิบัติตาม
กฏหมายจราจร 

                  

๘) ขับขี่ในเวลากลางคนื                   
๙) ท างานหนัก พักผ่อน

น้อย พักผ่อนไม่เพียงพอ 
(ง่วงออ่นเพลียสภาพร่าง
การและจิตใจไม่พรอ้ม) 

                  

๑ ๐ )  ก า ร ใ ช้ ย า บ า ง
ประเภท การใช้ยาท่ีออกฤทธ์ิ
ต่อจิตประสาท 

                  

๑๑) การมีโรคประจ าตัว 
(หัวใจ เบาหวาน ปอด 
ลมชัก) 

                  

๑๒) มปีัญหาเรื่อง
ประสาทการรบัรู้ (การ
มองเห็น การได้ยิน การ
ประเมินความเสี่ยง การ
ควบคมุรถ) 

                  

๑๓) การใช้สารเสพติด 
(สารระเหย กัญชา ยาบ้า 
เฮโรอีน) 

                  

๑๔) ขาดความช านาญใน
การขับขี ่

                  

๑๕) มีควาเครยีด                   



๓๖ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
จ านวนหมู่บ้าน ต าบล ร้อยละ(%) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ .......... รวม  
๑๖) ตัดหน้ากระชั้นชิด                   
๑๗) แซงรถผิดกฏหมาย                   
๑๘) ขับรถไมเ่ปดิไฟ                   
๑๙) ไม่ให้สัญญาณจอด/ 

ชลอ/ เลี้ยว 
                  

๒๐) ฝ่าฝืนป้ายหยุด                   
๒๑) ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

จราจร 
                  

๒๒) ไม่ขับรถในชอ่งซ้าย
สุด 

                  

๒๓) บรรทุกเกนิอัตรา                   
๒๔) รถเสียไม่แสดง

สัญญาณ 
                  

๒๕) การใช้รถจักรยาน
ดัดแปลงที่ไม่มคีวาม
ปลอดภัย 

                  

๒๖) อืน่ๆ (ระบ)ุ...........                   
๑๐. พฤติกรรมเสี่ยงของผู้
เดินทางเท้า เชน่ ขาดความรู้
เรื่องการข้ามถนนอย่าง
ปลอดภัย ฝ่าฝีนกฏจราจร 
ขาดความระมัดระวัง 

                  

๑๑. การเกิดอุบตัิเหตุจราจร 
จ าแนกตามสาเหต ุ(จ านวน
ครั้งที่เกิด) 

                 ร้อยละ(%) ของ
การเกิดอุบตัิเหตุ
จราจร 

๑) อุบัติเหตุจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

                  

๒) ขับรถเรว็เกินอัตราท่ี                   



๓๗ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
จ านวนหมู่บ้าน ต าบล ร้อยละ(%) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ .......... รวม  
ก าหนด 

๓) ตัดหน้ากระชัน้ชิด                   
๔) แซงรถผิดกฎหมาย                   
๕) ไม่ให้สญัญาณจอด/

ชลอ/เลี้ยว 
                  

๖) ฝ่าฝนืสัญญาณไฟจา
ราจร 

                  

๗) ฝ่าฝืนป้ายหยุด                   
๘) อื่นๆ (ระบ)ุ...........                   

๑๒. การบาดเจ็บและความ
รุนแรงจากการเกิดอุบัตเิหต ุ

                 ร้อยละ(%) ของ
การเกิดอุบตัิเหตุ
จราจร 

๑) ไม่ได้รบับาดเจบ็                   
๒) ได้รบับาดเจบ็

เล็กน้อย 
                  

๓) ได้รับบาดเจ็บสาหัส
นอนโรงพยาบาล 

                  

๔) ได้รับบาดเจ็บขัน้
สูญเสียอวัยวะหรือพิการ 

                  

๕) สูญเสียชีวิต1น้อย
กว่า ๕ ราย 

                  

๖) จ านวนการตายจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนนใน
คราวเดยีวกัน ต้ังแต่ ๕ ราย 

                  

                                                           
1 ผู้เสียชีวติ หมายถึง ผู้ท่ีเสียชีวติจากอุบัติเหตุทางถนน ครอบคลุมไปถึงการเสยีชีวิตท่ีจุดเกดิเหตุ ระหว่างน าส่งโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) 
กรณีเข้าพักรักษาตัวในรพ. (Admitted) เสียชีวิตในตึกผูป้่วยภายใน ๒๔ ชม. จนถึง ๓๐ วันหลงัเกิดเหตุ รวมถึงขอกลบัไปตายที่บ้าน โดยใช้ฐานข้อมูลจากส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ (KPI กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๒) 



๓๘ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
จ านวนหมู่บ้าน ต าบล ร้อยละ(%) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ .......... รวม  
๗) จ านวนการบาดเจ็บ

ต้ังแต่ ๑๕ ราย 
ขึ้นไป 

                  

๘) อื่นๆ ระบุ..............                   
๑๓. การบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตเป็นเหตุที่ได้รับ
ความสนใจพิเศษจากสังคม  

                 ร้อยละ(%) ของ
การเกิดอุบตัิเหตุ
จราจร 

๑) เด็ก                   
๒) รถนักเรียน                   
๓) รถสาธารณะ                   
๔) อื่นๆ ระบุ..............                   

๑๔. ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
อุบัติเหตุทางถนนที่ต้องดูแล
ต่อเนื่อง 

                  

๑) ผู้พิการทางสมอง                    
๒) ผู้ป่วยติดเตียง                   
๓) ผู้ป่วยเรื้อรงัต้อง

ดูแลต่อเนือ่ง 
                  

๔) อื่นๆ ระบุ..............                   
๑๕. ผูท้ี่ได้รับผลกระทบจาก
อุบัติเหตุทางถนนที่ต้อง
ฟื้นฟูสภาพ 

                  

๑๖. จ านวนทุนทางสังคมที่
เกี่ยวข้อง 

                  

๑) จ านวนคนต้นแบบ
การลดละเลิกการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

                  

๒) จ านวนครัวเรอืน                   



๓๙ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
จ านวนหมู่บ้าน ต าบล ร้อยละ(%) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ .......... รวม  
CPR 

๓) จ านวนก านนั 
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมูบ่้าน 

                  

๔) จ านวน อปพร.                   
๕) จ านวน ชรบ.                   
๖) จ านวนอาสาสมัครกู้

ชีพกู้ภัย 
                  

๗) จ านวน อสม.                   
๘) จ านวนบคุลากรใน

กองช่าง 
                  

๙) จ านวน
คณะกรรมการด่านชุมชนใน
ครัวเรือน 

                  

๑๐) รพ.สต.                   
๑๑) อปท.                   
๑๒) หนว่ยกู้ชีกู้ภัย                   
๑๓) จ านวนคนต้นแบบ

การลดละเลิกการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

                  

๑๔) จ านวนบุคคลที่มี
บทบาทในการจัดการเรื่อง
ความปลอดภยัทางท้องถนน
ในชุมชน 

                  

๑๕) จ านวนครอบครัว
ต้นแบบเกี่ยวกบัการลดละ
เลิกการบริโภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ที่เคยได้รบัการ

                  



๔๐ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
จ านวนหมู่บ้าน ต าบล ร้อยละ(%) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ .......... รวม  
เชิดชูในชมุชน 

๑๖) จ านวนร้านค้า
ทั้งหมดในพื้นที ่

                  

๑๗) จ านวนร้านค้าที่มี
การควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
พื้นท่ี 

                  

๑๘) จ านวนกลุ่ม/
องค์กร อาชีพท่ีมบีทบาทใน
การสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้กับกลุ่มผู้ท่ีดื่มเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ในชมุชน 

                  

๑๙) จ านวนกลุ่ม/
องค์กร ด้านสุขภาพที่มี
บทบาทในการดูแลสุขภาพ
ให้กับกลุ่มผู้ท่ีดื่มเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ในชมุชน 

                  

๒๐) จ านวนกลุม่/
องค์กร ในพืน้ที่ท่ีมีบทบาท
ในการจัดการความปลอดภัย
ทางท้องถนนของชมุชน 

                  

๒๑) จ านวนหนว่ยงานที่
มีบทบาทการขับเคลื่อน
ให้กับผู้ที่ดืม่เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์สามารถ ลด ละ 
เลิกการดื่มในชมุชน 

                  

๒๒) จ านวนหน่วยงาน
ที่มีบทบาทการขบัเคลื่อนกฎ 

                  



๔๑ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
จ านวนหมู่บ้าน ต าบล ร้อยละ(%) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ .......... รวม  
กติกา หรือนโยบาย
สาธารณะในชมุชนด้านความ
ปลอดภัยทางท้องถนนของ
ชุมชน 

๒๓) จ านวนหนว่ยงาน
ในพื้นที่ท่ีมีบทบาทในการ
จัดการความปลอดภัยทาง
ท้องถนนของชุมชน 

                  

๒๔) จ านวนหนว่ย
บริการด้านสุขภาพที่ช่วย
ส่งเสรมิดูแลสุขภาพ
ผู้บริโภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ในพื้นท่ี 

                  

๒๕) อื่นๆ (ระบุ).........                   
๑๗. จ านวนบุคลากรบริการ
ด้านสุขภาพ 

                 อัตราส่วน ของ
บุคลากรต่อ
ประชากรทั้งหมด 

๑) แพทย ์                   
๒) พยาบาลวิชาชีพ/

พยาบาลเวชปฏิบัติ 
                 ๑ คน: ประชากร 

......... คน 
๓) เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขรวมทั้งหมด 
                 ๑ คน: ประชากร 

......... คน 
๔) อาสาสมัคร

สาธารณสุข(อสม.) 
                 ๑ คน: ต่อ ......

ครัวเรือน 
๕) จ านวนอาสาสมัคร

ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน (อป
พร.) 

                  

๖) จ านวนชุดรักษา                   



๔๒ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
จ านวนหมู่บ้าน ต าบล ร้อยละ(%) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ .......... รวม  
ความปลอดภยัหมู่บ้าน 
(ชรบ.) 

๗) จ านวนอาสาสมัครกู้
ชีพกู้ภัย 

                  

๘) อื่นๆ (ระบ)ุ...........                   
 

  



๔๓ 
 

ตารางที่ ๒.๒ ข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพถนน รายหมู่บ้านและภาพรวมต าบล 

ค าชี้แจง ท าการรวบรวมข้อมูลระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) ข้อมูลบริการ สวัสดิการของท้องถิ่น ข้อมูลองค์กรชุมชน (กองทุน 
กลุ่มอาสาสมัคร) ข้อมูลหน่วยงาน (ข้อมูล รพ.สต. หรือโรงพยาบาลชุมชน สถานีต ารวจ ศบกต.) จากนั้นท าการแจงนับจ านวนข้อมูลในแต่ละส่วนให้
สมบูรณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุปข้อมูลในแต่ละส่วนให้ถูกต้อง 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ต าบล… ร้อยละ(%) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ............ รวม  

๑. จ านวนถนนในพืน้ที่          ร้อยละ(%)ของ
ถนนท้ังหมด 

๑) จ านวนถนนสายหลัก/ทางหลวง/
ชนบท 

          

๒) จ านวนถนน สายรอง/ทางหลวง/
ชนบท 

          

๓) อื่นๆ ระบุ.....................           
๒. ประเภทถนน (กม.)           

๑) ทางหลวงพิเศษ (กม.)           
๒) ทางหลวงแผ่นดนิ (กม.)           
๓) ทางหลวงสมัปทาน (กม.)           
๔) ทางหลวงชนบท (กม.)           
๕) ทางหลวงเทศบาล (กม.)           
๖) ทางหลวงสุขาภิบาล (กม.)           
๗) ถนน อบต./หมูบ่้าน (กม.)           
๘) อื่นๆ ระบุ.....................           

๒. จ านวนถนนจ าแนกตามประเภท          ร้อยละ(%)ของ
ถนนท้ังหมด 

๑) จ านวนถนนผิวจราจรลูกรัง           
๒) จ านวนถนนผิวจราจรคอนกรีต           
๓) จ านวนถนนผิวจราจรลาดยาง           



๔๔ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ต าบล… ร้อยละ(%) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ............ รวม  

๔) อื่นๆ ระบุ.....................           
๓. จ านวนถนนที่มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง           
๔. จ านวนถนนที่ไมม่ีการติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

          

๕. จ านวนจุดเสี่ยงอันตราย (Black spot)2          ร้อยละ(%)ของ
จุดเสี่ยง 

๑) จุดที่เกิดอบุัติเหตุท าให้มีผูบ้าดเจ็บ
หรือเสียชีวิตมากกว่า ๒-๕ ครั้ง ในเดอืน
เดียวกัน 

          

๒) จ านวนถนนที่ช ารดุ อยู่ในสภาพ
เสียหาย ขรุขระ เป็นร่อง เป็นหลุมบอ่ 

          

๓) จ านวนทางตรง           
๔) จ านวนทางโค้ง           
๕) จ านวนทางแยกรปูตัว Y และ T            
๖) จ านวนทางโค้งหักศอกในชมุชน           
๗) จ านวนทางลาดชนั           
๘) จ านวนสะพาน           
๙) จ านวนทางแยกอืน่ๆ           
๑๐) จ านวนจุดเปิดเกาะกลางถนน           
๑๑) จ านวนทางร่วม           
๑๒) จ านวนจดุตัดถนนกบัรถไฟ           
๑๓) จ านวนถนนชมุชนที่มีผิวทางแคบ           
๑๔) จ านวนถนนที่มหีน้าตัดถนนไม่

สม่ าเสมอ 
          

๑๕) จ านวนถนนที่ไม่มีไหล่ทาง           
๑๖) จ านวนทางสี่แยก           

                                                           
2 จุดเสี่ยงอันตราย หมายถึง บรเิวณที่เกดิอบุัติเหตุบ่อยครั้ง มคีวามเสี่ยง หรือได้รบัการบาดเจบ็จากอบุัติเหตุสูง (กระทรวงคมนาคม) 



๔๕ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ต าบล… ร้อยละ(%) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ............ รวม  

๑๗) จ านวนป้ายจราจรบดบังสายตา           
๑๘) จ านวนปายจราจรมองเหน็ไมชัดเจน 

(กลางวัน / กลางคืน) 
          

๑๙) อื่นๆ ระบุ.....................           
๖. จ านวนจุดเสี่ยงทีม่ีป้ายเตือนชัดเจน           
๗. จ านวนติดต้ังป้ายจ ากดัความเร็วตาม
ความเหมาะสมของพื้นท่ีถนน 

          

๘. จ านวนป้ายลูกศรบอกความโค้งที่ขอบข้าง
ทาง 

          

๙. จ านวนป้ายเตือนโค้งอันตราย           
๑๐. จ านวนถนนที่มีเส้นแบ่งกึ่งกลางและ
เส้นขอบถนนชัดเจน 

          

๑๑. จ านวนจุดที่จัดท าเนินชะลอความเร็ว 
เส้นชะลอความเร็ว หรือทาสี ปอ้งกันรถลืน่
ไถล บริเวณทางแยก ทางโค้ง จดุกลับรถ 
และจุดเสี่ยงอื่นๆ 

          

๑๒. จ านวนทางคนข้าม (ทางมา้ลาย)           
๑๓. จ านวนสะพานลอยข้ามถนน           
๑๔. จ านวนด่านชุมชน           
๑๕. จ านวนจุดตรวจร่วมกบัต ารวจ           

 

  



๔๖ 
 

ตารางที่ ๒.๓ ข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ รายหมู่บ้านและภาพรวมต าบล 

ค าชี้แจง ท าการรวบรวมข้อมูลระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) ข้อมูลบริการ สวัสดิการของท้องถิ่น ข้อมูลองค์กรชุมชน (กองทุน 
กลุ่มอาสาสมัคร) ข้อมูลหน่วยงาน (ข้อมูล รพ.สต. หรือโรงพยาบาลชุมชน สถานีต ารวจ ศบกต.) จากนั้นท าการแจงนับจ านวนข้อมูลในแต่ละส่วนให้
สมบูรณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุปข้อมูลในแต่ละส่วนให้ถูกต้อง 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ต าบล

… 
ร้อยละ(%) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ......... รวม  
๑. จ านวนครวัเรือนที่มียานพาหนะท้ังหมด           
๒. จ านวนยานพาหนะท้ังหมด           ร้อยละ(%) ของ

ยานพาหนะ 
๑) รถจักรยานยนต ์           
๒) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล           
๓) รถยนต์นั่งสาธารณะ (แท็กซี่)           
๔) รถบรรทุกขนาดเล็ก ๔ ล้อ           
๕) รถบรรทุก ๖ ล้อ           
๖) รถบรรทุก ๑๐ ล้อขึ้นไป           
๗) รถตู้           
๘) รถโดยสารขนาดใหญ ่           
๙) รถจักรยาน           
๑๐) รถสามล้อเครองื ่           
๑๑) รถท่ีใช้เพื่อการเกษตร           
๑๒) อื่นๆ ระบุ.....................           

๓. อายุการใช้งานของยานพาหนะ 
         ร้อยละ(%) ของ

ยานพาหนะ 
๑) อายุใช้งานต่ ากว่า ๕ ปี            
๒) อายุใช้งานไมเ่กิน ๗ ป ี           
๓) อายุใช้งานมากกว่า ๗ ปขีึ้นไป           



๔๗ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ม…. ต าบล

… 
ร้อยละ(%) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ......... รวม  
๔) อื่นๆ ระบุ.....................           

๔. สภาพความพร้อมของรถและยานพาหนะ 
         ร้อยละ(%) ของ

ยานพาหนะ 
๑) จ านวนรถท่ีไม่พร้อมใช้งาน           
๒) จ านวนรถท่ีพร้อมใช้งาน           
๓) จ านวนรถท่ีมีการดัดแปลงสภาพรถ           
๔) อื่นๆ ระบุ.....................           

๕.จ านวนร้านซ่อมรถ           
๖. อื่นๆ ระบุ.....................           

 

  



๔๘ 
 

ตารางที่ ๒.๔ วิเคราะห์ความสอดคล้องของงาน และกิจกรรมของทุนทางสังคมกับแนวทางลดเมา เพิ่มสุข ๔ สร้าง ๑ พัฒนาพาชุมชนลดเหล้า ลด
อุบัติเหตุ และเทียบเคียงความสอดคล้องกับงานและกิจกรรมการจัดการปัจจัยการขอขี่ปลอดภัย ๓ องค์ประกอบ (คน รถ ถนน) 

ค าชี้แจง ให้วิเคราะห์ความสอดคล้องของงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมกับแนวทางลดเมา เพ่ิมสุข ๔ สร้าง ๑ พัฒนาพาชุมชนลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ 
และเทียบเคียงความสอดคล้องกับงานและกิจกรรมการจัดการปัจจัยการขอขี่ปลอดภัย ๓ องค์ประกอบ (คน รถ ถนน) โดยกากบาทเครื่องหมาย ในช่อง
ที่สอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งช่อง 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

กิจกรรม ๔ สรา้ง ๑ พัฒนา 
(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้องได้

มากกว่าหนึ่งช่อง) 

การจัดการปัจจัยการขอขี่
ปลอดภัย ๓ องค์ประกอบ 
(กากบาทเครื่องหมาย ใน
ช่องที่สอดคลอ้งไดม้ากกว่า

หนึ่งชอ่ง) 

๑)
 ส
รา้
งค
นต

้นแ
บบ

 

๒)
 ส
ร้า
งเ
ส้น

ทา
ง

ปล
อด

ภัย
 

๓)
 ส
รา้
งน
วตั
กร
รม
ช่ว
ย

เล
ิกโ
ดย

ชุม
ชน

 

๔)
 ก
 าห
นด

มา
ตร
กา
ร

ทา
งส
ังค
ม 
แล

ะก
าร

บัง
คับ

ใช
้กฎ

หม
าย

 

๕)
 พ
ัฒ
นา
คว
าม
รว่
มมื

อ 
๔ 
อง
ค์ก

รห
ลัก

 

คน สภาพ
ถนน 

ยานพา
หนะ 

        
หมู่ที่.............          

๑.ระดับบุคคลและครอบครัว          

๑) .................          

๒) ................          
๓) ................          
๔) อื่นๆ ระบุ...          
ผลรวมแต่ละด้าน          
๒. ระดับกลุ่มทางสังคม 
องค์กรชุมชน 

         



๔๙ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

กิจกรรม ๔ สรา้ง ๑ พัฒนา 
(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้องได้

มากกว่าหนึ่งช่อง) 

การจัดการปัจจัยการขอขี่
ปลอดภัย ๓ องค์ประกอบ 
(กากบาทเครื่องหมาย ใน
ช่องที่สอดคลอ้งไดม้ากกว่า

หนึ่งชอ่ง) 

๑)
 ส
รา้
งค
นต

้นแ
บบ

 

๒)
 ส
ร้า
งเ
ส้น

ทา
ง

ปล
อด

ภัย
 

๓)
 ส
รา้
งน
วตั
กร
รม
ช่ว
ย

เล
ิกโ
ดย

ชุม
ชน

 

๔)
 ก
 าห
นด

มา
ตร
กา
ร

ทา
งส
ังค
ม 
แล

ะก
าร

บัง
คับ

ใช
้กฎ

หม
าย

 

๕)
 พ
ัฒ
นา
คว
าม
รว่
มมื

อ 
๔ 
อง
ค์ก

รห
ลัก

 

คน สภาพ
ถนน 

ยานพา
หนะ 

        
๑) .................          
๒) ................          
๓) ................          
๔) อื่นๆ ระบุ...          
ผลรวมแต่ละด้าน          
๒.๒ องค์กรชุมชน          
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) ...................          
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          
๓.ระดับหน่วยงานและ แหล่ง
ประโยชน ์

         

๓.๑ หน่วยงาน          
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) ...................          



๕๐ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

กิจกรรม ๔ สรา้ง ๑ พัฒนา 
(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้องได้

มากกว่าหนึ่งช่อง) 

การจัดการปัจจัยการขอขี่
ปลอดภัย ๓ องค์ประกอบ 
(กากบาทเครื่องหมาย ใน
ช่องที่สอดคลอ้งไดม้ากกว่า

หนึ่งชอ่ง) 

๑)
 ส
รา้
งค
นต

้นแ
บบ

 

๒)
 ส
ร้า
งเ
ส้น

ทา
ง

ปล
อด

ภัย
 

๓)
 ส
รา้
งน
วตั
กร
รม
ช่ว
ย

เล
ิกโ
ดย

ชุม
ชน

 

๔)
 ก
 าห
นด

มา
ตร
กา
ร

ทา
งส
ังค
ม 
แล

ะก
าร

บัง
คับ

ใช
้กฎ

หม
าย

 

๕)
 พ
ัฒ
นา
คว
าม
รว่
มมื

อ 
๔ 
อง
ค์ก

รห
ลัก

 

คน สภาพ
ถนน 

ยานพา
หนะ 

        
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
๓.๒ แหล่งประโยชน ์          
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) ...................          
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          
๔.ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน          
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) ...................          
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          
๕.ระดับต าบล           
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) ...................          



๕๑ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

กิจกรรม ๔ สรา้ง ๑ พัฒนา 
(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้องได้

มากกว่าหนึ่งช่อง) 

การจัดการปัจจัยการขอขี่
ปลอดภัย ๓ องค์ประกอบ 
(กากบาทเครื่องหมาย ใน
ช่องที่สอดคลอ้งไดม้ากกว่า

หนึ่งชอ่ง) 

๑)
 ส
รา้
งค
นต

้นแ
บบ

 

๒)
 ส
ร้า
งเ
ส้น

ทา
ง

ปล
อด

ภัย
 

๓)
 ส
รา้
งน
วตั
กร
รม
ช่ว
ย

เล
ิกโ
ดย

ชุม
ชน

 

๔)
 ก
 าห
นด

มา
ตร
กา
ร

ทา
งส
ังค
ม 
แล

ะก
าร

บัง
คับ

ใช
้กฎ

หม
าย

 

๕)
 พ
ัฒ
นา
คว
าม
รว่
มมื

อ 
๔ 
อง
ค์ก

รห
ลัก

 

คน สภาพ
ถนน 

ยานพา
หนะ 

        
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          
๖.ระดับเครือข่าย           
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) ...................          
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          
หมู่ที่.............          

๑.ระดับบุคคลและครอบครัว          

๑) ....................          

๒) ....................          
๓) ...................          
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          
๒. ระดับกลุ่มทางสังคม          



๕๒ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

กิจกรรม ๔ สรา้ง ๑ พัฒนา 
(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้องได้

มากกว่าหนึ่งช่อง) 

การจัดการปัจจัยการขอขี่
ปลอดภัย ๓ องค์ประกอบ 
(กากบาทเครื่องหมาย ใน
ช่องที่สอดคลอ้งไดม้ากกว่า

หนึ่งชอ่ง) 

๑)
 ส
รา้
งค
นต

้นแ
บบ

 

๒)
 ส
ร้า
งเ
ส้น

ทา
ง

ปล
อด

ภัย
 

๓)
 ส
รา้
งน
วตั
กร
รม
ช่ว
ย

เล
ิกโ
ดย

ชุม
ชน

 

๔)
 ก
 าห
นด

มา
ตร
กา
ร

ทา
งส
ังค
ม 
แล

ะก
าร

บัง
คับ

ใช
้กฎ

หม
าย

 

๕)
 พ
ัฒ
นา
คว
าม
รว่
มมื

อ 
๔ 
อง
ค์ก

รห
ลัก

 

คน สภาพ
ถนน 

ยานพา
หนะ 

        
องค์กรชุมชน 
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) ...................          
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          
๒.๒ องค์กรชุมชน          
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) ...................          
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          
๓.ระดับหน่วยงานและ แหล่ง
ประโยชน ์

         

๓.๑ หน่วยงาน          
๑) ....................          
๒) ....................          



๕๓ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

กิจกรรม ๔ สรา้ง ๑ พัฒนา 
(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้องได้

มากกว่าหนึ่งช่อง) 

การจัดการปัจจัยการขอขี่
ปลอดภัย ๓ องค์ประกอบ 
(กากบาทเครื่องหมาย ใน
ช่องที่สอดคลอ้งไดม้ากกว่า

หนึ่งชอ่ง) 

๑)
 ส
รา้
งค
นต

้นแ
บบ

 

๒)
 ส
ร้า
งเ
ส้น

ทา
ง

ปล
อด

ภัย
 

๓)
 ส
รา้
งน
วตั
กร
รม
ช่ว
ย

เล
ิกโ
ดย

ชุม
ชน

 

๔)
 ก
 าห
นด

มา
ตร
กา
ร

ทา
งส
ังค
ม 
แล

ะก
าร

บัง
คับ

ใช
้กฎ

หม
าย

 

๕)
 พ
ัฒ
นา
คว
าม
รว่
มมื

อ 
๔ 
อง
ค์ก

รห
ลัก

 

คน สภาพ
ถนน 

ยานพา
หนะ 

        
๓) ...................          
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
๓.๒ แหล่งประโยชน ์          
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) ...................          
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          
๔.ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน          
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) ...................          
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          
๕.ระดับต าบล           
๑) ....................          
๒) ....................          



๕๔ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

กิจกรรม ๔ สรา้ง ๑ พัฒนา 
(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้องได้

มากกว่าหนึ่งช่อง) 

การจัดการปัจจัยการขอขี่
ปลอดภัย ๓ องค์ประกอบ 
(กากบาทเครื่องหมาย ใน
ช่องที่สอดคลอ้งไดม้ากกว่า

หนึ่งชอ่ง) 

๑)
 ส
รา้
งค
นต

้นแ
บบ

 

๒)
 ส
ร้า
งเ
ส้น

ทา
ง

ปล
อด

ภัย
 

๓)
 ส
รา้
งน
วตั
กร
รม
ช่ว
ย

เล
ิกโ
ดย

ชุม
ชน

 

๔)
 ก
 าห
นด

มา
ตร
กา
ร

ทา
งส
ังค
ม 
แล

ะก
าร

บัง
คับ

ใช
้กฎ

หม
าย

 

๕)
 พ
ัฒ
นา
คว
าม
รว่
มมื

อ 
๔ 
อง
ค์ก

รห
ลัก

 

คน สภาพ
ถนน 

ยานพา
หนะ 

        
๓) ...................          
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          
๖.ระดับเครือข่าย           
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) ...................          
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          
หมู่ที่.............          

๑.ระดับบุคคลและครอบครัว          

๑) ....................          

๒) ....................          
๓) ...................          
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          



๕๕ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

กิจกรรม ๔ สรา้ง ๑ พัฒนา 
(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้องได้
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กิจกรรม ๔ สรา้ง ๑ พัฒนา 
(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้องได้

มากกว่าหนึ่งช่อง) 

การจัดการปัจจัยการขอขี่
ปลอดภัย ๓ องค์ประกอบ 
(กากบาทเครื่องหมาย ใน
ช่องที่สอดคลอ้งไดม้ากกว่า

หนึ่งชอ่ง) 

๑)
 ส
รา้
งค
นต

้นแ
บบ

 

๒)
 ส
ร้า
งเ
ส้น

ทา
ง

ปล
อด

ภัย
 

๓)
 ส
รา้
งน
วตั
กร
รม
ช่ว
ย

เล
ิกโ
ดย

ชุม
ชน

 

๔)
 ก
 าห
นด

มา
ตร
กา
ร

ทา
งส
ังค
ม 
แล

ะก
าร

บัง
คับ

ใช
้กฎ

หม
าย

 

๕)
 พ
ัฒ
นา
คว
าม
รว่
มมื

อ 
๔ 
อง
ค์ก

รห
ลัก

 

คน สภาพ
ถนน 

ยานพา
หนะ 

        
๓.ระดับหน่วยงานและ แหล่ง
ประโยชน ์

         

๓.๑ หน่วยงาน          
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) ...................          
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
๓.๒ แหล่งประโยชน ์          
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) ...................          
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          
๔.ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน          
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) ...................          



๖๖ 
 

ระดับทุนทางสังคม 
งานกิจกรรม 

ของทุนทางสังคม (ระบ)ุ 

กิจกรรม ๔ สรา้ง ๑ พัฒนา 
(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้องได้

มากกว่าหนึ่งช่อง) 

การจัดการปัจจัยการขอขี่
ปลอดภัย ๓ องค์ประกอบ 
(กากบาทเครื่องหมาย ใน
ช่องที่สอดคลอ้งไดม้ากกว่า

หนึ่งชอ่ง) 

๑)
 ส
รา้
งค
นต

้นแ
บบ

 

๒)
 ส
ร้า
งเ
ส้น

ทา
ง

ปล
อด

ภัย
 

๓)
 ส
รา้
งน
วตั
กร
รม
ช่ว
ย

เล
ิกโ
ดย

ชุม
ชน

 

๔)
 ก
 าห
นด

มา
ตร
กา
ร

ทา
งส
ังค
ม 
แล

ะก
าร

บัง
คับ

ใช
้กฎ

หม
าย

 

๕)
 พ
ัฒ
นา
คว
าม
รว่
มมื

อ 
๔ 
อง
ค์ก

รห
ลัก

 

คน สภาพ
ถนน 

ยานพา
หนะ 

        
๔) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          
๕.ระดับต าบล           
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          
๖.ระดับเครือข่าย           
๑) ....................          
๒) ....................          
๓) อื่นๆ ระบุ.......          
ผลรวมแต่ละด้าน          

 

  



๖๗ 
 

ตัวอย่าง แผนภาพน าเสนอข้อมูลสถิติการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัย (ด้านคน ด้านยานพาหนะ และด้านถนน)  
ค าชี้แจง ให้น าผลการวิเคราะห์และสรุปน าเสนอข้อมูลสถิติ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและความต้องการในการ
จัดการต าบลขับขี่ปลอดภัย ช่วยประเมินผลในการด าเนินแผนงาน โครงการที่มีอยู่ในพ้ืนที่ว่าสามารถส่งผลกระทบ สามารถลด 
ป้องกันการเกิดความเสียหาย สูญเสียต่อกลุ่มประชากรเป้าหมายโดยน าใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ ๒.๑-๒.๔ จัดท า
แผนภาพน าเสนอข้อมูลสถิติการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัย  

 

 

 

ภาพที่ ๒.๑ ตัวอย่างน าเสนอข้อมูลสถิติการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัย 



๖๘ 
 

ปฏิบัติการ ๓ 
วิเคราะห์งานเด่น และออกแบบยกรระดับ 
ต่อยอดการพัฒนาต าบลขับข่ีปลอดภัย 

 
๑. แนวคิด หลักการ 

การพัฒนา"ต าบลขับขี่ปลอดภัย" เป็นกระบวนการพัฒนากลไกการจัดการงาน กิจกรรมของทุน
ทางสังคม มีเป้าหมายมุ่งให้อุบัติเหตุทางถนนในชุมชนลดลง ลดความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
ช่วยเหลือดูแล แก้ไขปัญหาที่เป็นผลจากอุบัติเหตุ การน าใช้ศักยภาพของชุมชนในการการจัดการตนเอง 
และการขับเคลื่อนงานภายใต้หลักการพัฒนางานโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง การค านึงถึงสุขภาพในทุก
นโยบายการสร้างการมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของ เป็นแนวทางพื้นฐานในการสนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคลื่อนต าบลขับขี่ปลอดภัย ในการสรุปบทเรียนการพัฒนาต าบลขับขี่ปลอดภัยนี้จึงออกแบบการ
ทบทวน วิเคราะห์งาน กิจกรรมของทุนทางสังคม ที่สร้างผลกระทบต่อการจัดการกับ เหตุ ปัจจัย ที่
กระทบต่อการขับขี่ ได้แก่ (๑) ด้านคน เช่น ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง มีความเจ็บป่วย ขาดความรู้ ทั้งในฐานะผู้
ขับขี่ คนเดินถนน  (๒) ด้านถนนและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดความปลอดภัย เช่น สภาพถนน ทางโค้ง 
ไฟส่องสว่าง ป่าหญ้ารกทึบ เป็นต้น (๓) ด้านพาหนะ เช่น สภาพ อายุใช้งาน อุปกรณ์ช่วยเหลือใน-นอกรถ 
เหตุที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น และมีรูปแบบการท างานของทุนทางสังคม เช่น การพัฒนาศักยภาพ รณรงค์ 
ก าหนดมาตรการร่วม บังคับใช้กฎหมาย จัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ การพัฒนาบริการ เป็นต้น จึงท าให้
พื้นที่รู้จักตนเองว่ามีการจัดการงานที่ครอบคลุมจนท าให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ อีกทั้งง านที่
ด าเนินการอยู่ สร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับใด เช่น ในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด เป็นต้น และสามารถวางแผนการด าเนินเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งเป็นไปในรูปแบบ
การขยายพื้นที่  ขยาย เพิ่มจ านวน เพิ่มประเภทกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มประเภทงานที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ รวมถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้  
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้นักวิชาการท าความเข้าใจ แนวคิด หลักการ วัการวิเคราะห์งานเด่น งานที่สร้างผลกระทบ
ระดับพื้นที่ และออกแบบงานที่จะด าเนินงานต่อเนื่อง ต่อยอดได้ 

๒.๒ นักวิชาการสามารถวิเคราะห์งานเด่น ผลกระทบต่อเป้าหมาย พื้นที่บริการ รวมถึงการออกแบบ
งานเพ่ือการต่อยอดและพัฒนาต่อเน่ืองได้ 
 
๓. วิธีด าเนนิการ 

ให้นักวิชาการที่เข้าร่วมน าใช้ผลการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สร้างผลกระทบให้เกิดการขับขี่
ปลอดภัยในพ้ืนท่ี ในปฏิบัติการที่ ๑ และ ๒ มาใช้เพ่ืออการวิเคราะห์ นี ้

๓.๑ วิเคราะห์งาน และกิจกรรมที่สร้างกระทบกับแนวทางลดเมา เพิ่มสุข ๔ สร้าง ๑ พัฒนาพา
ชุมชนลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ การขับขี่ปลอดภัย ทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย และ
ความสอดคล้องกับลักษณะงานเด่น โดยให้เติมรายระเอียดตามที่ก าหนด น าใช้ตารางที่ ๓.๑ 

๓.๒ วิเคราะห์งานกิจกรรมที่สร้างผลกระทบกับการขับขี่ปลอดภัยเทียบเคียงกับรูปแบบงานที่
เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัย ระดับที่งานกิจกรรมสร้างผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงน าใช้ตารางที่ ๓.๒ 

๓.๓ วิเคราะห์รูปแบบการท างานท่ีด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย ทุนทางสังคม สอบทานกับความ
ครอบคลุมกับเหตุปัจจัยการขับขี่ปลอดภัย และออกแบบงาน กิจกรรมที่ต้องเพ่ิมเติม เพื่อการพัฒนาต่อ
ยอด และต่อเนื่อง น าใช้ตารางที่ ๓.๓ 



๖๙ 
 

๓.๔ สรุปงานเด่น และจัดท าแผนภาพงานเด่น เรื่องการจัดการคน การจัดการถนนและ
สภาพแวดล้อม และ การจัดการยานพาหนะ และ อื่นๆ โดยชุมชนท้องถิ่น ดังตัวอย่างในภาพที่ ๓.๑  

๓.๕ ก าหนดแผนพัฒนาตามเป้าหมายต่อไป 
 
๔. ผลผลิต ผลลัพธ ์

๔.๑ บทเรียนการพัฒนางานเด่น และงานที่ต้องพัฒนาเพ่ิมของต าบลขี่ปลอดภัย 
๔.๒ พื้นที่เรียนรู้ต าบลขับขี่ปลอดภัยในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ 

 



๗๐ 
 

ตารางที่ ๓.๑ วิเคราะหง์าน และกิจกรรม ที่สร้างผลกระทบกับการขับขี่ปลอดภัย ตามคุณลักษณะงานเด่น 
ค าชี้แจง ให้นักวิชาการ วิเคราะห์งาน และกิจกรรมที่สร้างกระทบกับแนวทางลดเมา เพิ่มสุข ๔ สร้าง ๑ พัฒนาพาชุมชนลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ การขับขี่ปลอดภัย ทุนทาง
สังคมท่ีเกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย และความสอดคล้องกับลักษณะงานเด่น โดยให้เติมรายระเอียดตามที่ก าหนด 
 
ลักษณะงานเด่น   
๑. งานที่ได้รับรางวัล/สร้างชือ่เสียง ๔. มีการด าเนินงานอย่างตอ่เนือ่ง ๗. มีการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร รณรงค์การด าเนนิงานหลายชอ่งทาง 
๒. มีกลุ่มเป้าหมายในการด าเนนิงานชัดเจน ๕. มีวิธีด าเนินงานชัดเจน ๘. มีกระบวนการจัดการและใชป้ระโยชน์จากข้อมูลในการท างาน 
๓. มีความร่วมมือจากหลายฝ่าย ๖. มีกระบวนการท างานที่ไม่เปน็การตัดสินใจฝ่ายเดียว ๙. มีข้อตกลงและก าหนดบทบาท ของทีมท างานที่ชัดเจน 
  ๑๐. อื่นๆ 

 

การแปลผลลักษณะงานเด่น 
๗-๙ ลักษณะ  งานเด่นระดบัดีเยี่ยม มี ๔-๖ ลักษณะ  งานเด่นระดบัด ี น้อยกว่า ๔ ลักษณะ  งานเด่นระดบัก าลังพัฒนา 

 

งาน กิจกรรม(ระบ)ุ 

แนวทางกิจกรรม ๔  
สร้าง ๑ พัฒนา 

(กากบาทเครื่องหมาย ใน
ช่องที่สอดคลอ้งไดม้ากกว่าหนึ่ง

ช่อง)  

สอดคล้องกับเหตุที่
กระทบการขับขี่

ปลอดภัย  
(กากบาทเครือ่งหมาย 
ในช่องที่สอดคลอ้งได้

มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทุนทางสังคมที่เก่ียวข้อง 
(ระบุทุนทางสงัคม) 
(กากบาทเครือ่งหมาย 

เพียง ๑ ช่อง) 

ประชากร
เป้าหมาย 

ลักษณะงานเด่น 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ให้ตรงกบัลักษณะงานเด่น) 

แปลผล 
งานเด่น  

๑)
 ส
ร้า
งค
นต

้นแ
บบ

 

๒)
 ส
ร้า
งเ
ส้น

ทา
งป

ลอ
ดภ

ัย 

๓)
 ส
ร้า
งน
วัต

กร
รม
ช่ว
ยเ
ลิก

โด
ยช
มุช

น 

๔)
 ก
 าห
นด

มา
ตร
กา
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าง
สัง
คม

 แ
ละ
กา
ร

บัง
คับ

ใช
้กฎ

หม
าย

 

๕)
 พ
ัฒ
นา
คว
าม
ร่ว
มม

ือ 
๔ 
อง
ค์ก

รห
ลัก

 คน ถนน พาหนะ ท าหลัก ท าร่วม สนับสนุน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 



๗๑ 
 

งาน กิจกรรม(ระบ)ุ 

แนวทางกิจกรรม ๔  
สร้าง ๑ พัฒนา 

(กากบาทเครื่องหมาย ใน
ช่องที่สอดคลอ้งไดม้ากกว่าหนึ่ง

ช่อง)  

สอดคล้องกับเหตุที่
กระทบการขับขี่

ปลอดภัย  
(กากบาทเครือ่งหมาย 
ในช่องที่สอดคลอ้งได้

มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทุนทางสังคมที่เก่ียวข้อง 
(ระบุทุนทางสงัคม) 
(กากบาทเครือ่งหมาย 

เพียง ๑ ช่อง) 

ประชากร
เป้าหมาย 

ลักษณะงานเด่น 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ให้ตรงกบัลักษณะงานเด่น) 

แปลผล 
งานเด่น  

๑)
 ส
ร้า
งค
นต

้นแ
บบ

 

๒)
 ส
ร้า
งเ
ส้น

ทา
งป

ลอ
ดภ

ัย 

๓)
 ส
ร้า
งน
วัต

กร
รม
ช่ว
ยเ
ลิก

โด
ยช
มุช

น 

๔)
 ก
 าห
นด

มา
ตร
กา
รท
าง
สัง
คม

 แ
ละ
กา
ร

บัง
คับ

ใช
้กฎ

หม
าย

 

๕)
 พ
ัฒ
นา
คว
าม
ร่ว
มม

ือ 
๔ 
อง
ค์ก

รห
ลัก

 คน ถนน พาหนะ ท าหลัก ท าร่วม สนับสนุน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



๗๒ 
 

งาน กิจกรรม(ระบ)ุ 

แนวทางกิจกรรม ๔  
สร้าง ๑ พัฒนา 

(กากบาทเครื่องหมาย ใน
ช่องที่สอดคลอ้งไดม้ากกว่าหนึ่ง

ช่อง)  

สอดคล้องกับเหตุที่
กระทบการขับขี่

ปลอดภัย  
(กากบาทเครือ่งหมาย 
ในช่องที่สอดคลอ้งได้

มากกว่าหนึ่งช่อง) 

ทุนทางสังคมที่เก่ียวข้อง 
(ระบุทุนทางสงัคม) 
(กากบาทเครือ่งหมาย 

เพียง ๑ ช่อง) 

ประชากร
เป้าหมาย 

ลักษณะงานเด่น 
(กากบาทเครื่องหมาย 
ให้ตรงกบัลักษณะงานเด่น) 

แปลผล 
งานเด่น  

๑)
 ส
ร้า
งค
นต

้นแ
บบ

 

๒)
 ส
ร้า
งเ
ส้น

ทา
งป

ลอ
ดภ

ัย 

๓)
 ส
ร้า
งน
วัต

กร
รม
ช่ว
ยเ
ลิก

โด
ยช
มุช

น 

๔)
 ก
 าห
นด

มา
ตร
กา
รท
าง
สัง
คม

 แ
ละ
กา
ร

บัง
คับ

ใช
้กฎ

หม
าย

 

๕)
 พ
ัฒ
นา
คว
าม
ร่ว
มม

ือ 
๔ 
อง
ค์ก

รห
ลัก

 คน ถนน พาหนะ ท าหลัก ท าร่วม สนับสนุน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

                        

                        

                        

                        

                        

                        
                        
                        
                        

 

  



๗๓ 
 

ตารางที่ ๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบของงาน กิจกรรมต่อรูปแบบการด าเนินงาน และระดับที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ค าชีแ้จง ให้ผู้รว่มประชุมวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สร้างผลกระทบกับการขับขี่ปลอดภัย เทียบเคียงกับรูปแบบงานที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัย และระยะของการท างาน
ที่ต้องการสร้างการเปลีย่นแปลง โดยระบรุายละเอียดตามที่ก าหนด 
 

งาน กิจกรรม 
 (ระบ)ุ 

สอดคล้องกับเหตุ ปัจจยั
การขับขี่ปลอดภัย 

เทียบเคียงรูปแบบงาน 
(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ระยะของการท างานที่ตอ้งการสร้างการเปลี่ยนแปลง  
(กากบาทเครื่องหมาย ในช่องทีส่อดคล้อง) 

 
คน 

 
ถนน 

 
พาหนะ 

งา
นพ

ัฒ
นา
ศัก

ยภ
าพ

 

รณ
รง
ค์ 
ก า
หน

ด
มา
ตร
กา
รร
่วม

 

จัด
กา
ร

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
ถน

น 

พัฒ
นา
กต

ิกา
 

ช่ว
ยเ
หล

ือ 
บร

ิกา
ร 

อื่น
ๆ  

 
เสริม

ศักยภาพ 

 
เฝ้าระวัง 
ป้องกัน 

 
ระยะ

ช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน

ประสบเหต ุ

 
ระยะฟืน้ฟู

ดูแลต่อเนื่อง 

 
อื่นๆ... 

               

               

               

               

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 



๗๔ 
 

ตารางที่ ๓.๓ วิเคราะห์งานที่ต้องด าเนินการเพิ่มเพื่อการขบัขีป่ลอดภัยในพื้นที ่

ค าช้ีแจง ให้ผู้ร่วมประชุมวิเคราะห์รูปแบบการท างานที่ด าเนินการ กับกลุ่มเป้าหมาย ทุนทางสังคม สอบทานกับความครอบคลุมกับเหตุปัจจัยการขับขีป่ลอดภัย และออกแบบงาน 
กิจกรรมที่ต้องเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาต่อยอด และต่อเนือ่ง โดยเติมรายละเอยีดในชอ่งตารางที่ก าหนด  

 
งาน กิจกรรมตาม
รูปแบบงาน 

 
ทุนทาง
สังคมที่

ด าเนินการ 

 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ความครอบคลุมกบัเหตุ 
ปัจจัยการขับขี่ปลอดภยั 

ระดับท่ีงานกิจกรรมสร้างผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลง 
(ให้ใส่เครือ่งหมายในช่องท่ีสอดคล้อง) 

 
 

งานที่ต้องด าเนินการเพิ่มเติม  
คน 

 
ถนน 

 
พาหนะ 

 
หมู่บ้าน 

 
ต าบล 

 
ร่วมกับต าบลอื่น 

 
อ าเภอ 

 
จังหวัด 

 
อื่นๆ... 

๑. งานพัฒนา
ศักยภาพ 

            

-              
-              
-              
-              

๒. รณรงค์ ก าหนด
มาตรการร่วม บังคับ
ใช้กฎหมาย 

            

-              
-              
-              
-              

๓. จัดการ
สภาพแวดล้อมและ
ถนน 

            

-              
-              
-              
-              

๔. การพัฒนากติกา             
-              



๗๕ 
 

 
งาน กิจกรรมตาม
รูปแบบงาน 

 
ทุนทาง
สังคมที่

ด าเนินการ 

 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ความครอบคลุมกบัเหตุ 
ปัจจัยการขับขี่ปลอดภยั 

ระดับท่ีงานกิจกรรมสร้างผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลง 
(ให้ใส่เครือ่งหมายในช่องท่ีสอดคล้อง) 

 
 

งานที่ต้องด าเนินการเพิ่มเติม  
คน 

 
ถนน 

 
พาหนะ 

 
หมู่บ้าน 

 
ต าบล 

 
ร่วมกับต าบลอื่น 

 
อ าเภอ 

 
จังหวัด 

 
อื่นๆ... 

-              
-              
-              

๕. งานช่วยเหลือ 
บริการ  

            

-              
-              
-              

๖. อืนๆ...........             
-              
-              
-              

 

  



๗๖ 
 

การน าเสนอ  
๑)แผนภาพงานเด่น ซึ่งอาจประกอบด้วยหลายงานเด่น จาก หลายทุนทางสังคม โดยเสนองานเด่นละ ๑ แผนภาพ ทั้งนี้ให้ใช้ ข้อมูลที่วิเคราะห์
มาประกอบด้วย  
ค าชี้แจง ให้น าผลการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่สร้างผลกระทบให้เกิดการขับขี่ปลอดภัยในพื้นที่ในปฏิบัติการที่ ๓ จัดท าแผนภาพงานเด่น เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพและแก้ปัญหาคน การจัดการถนนและสภาพแวดล้อม และ การจัดการยานพาหนะ และ อื่นๆ  โดยชุมชนท้องถ่ิน 
 



๗๗ 
 

แผนพัฒนาตามเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร และก ากับติดตาม 
 

๑. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และการออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปฏิบัติการจริง 
เพื่อให้พื้นที่ใกล้เคียง หรือพื้นที่ที่สนใจพัฒนาในประเด็นเดียวกัน ได้มีทิศทางการด าเนินงานในแต่ละ
ประเด็นทั้งที่เป็นการพัฒนางานใหม่ ขยายงาน ขยายพื้นที่ ขยายกลุ่มประชากรและต่อยอดงานและ
กิจกรรม การบริการส าหรับกลุ่มประชากรเป้าหมายให้เต็มศักยภาพของพื้นที่ อีกทั้งมีแนวทางในการใช้
ศักยภาพทุนทางสังคมในการด าเนินงานต าบลขับขี่ปลอดภัยที่อาจสร้างผลกระทบได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ประชากร มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
  ๑) สอบทานข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปเนื้อหาจากปฏิบัติการที่เป็นเรื่องเด่น จากกระบวนการถอด
บทเรียนของพื้นที่ ซึ่งจะท าให้ทราบสถานการณ์การด าเนินงานการพัฒนาเรื่องเด่น รวมศักยภาพ และความ
เชี่ยวชาญของทุนทางสังคมที่ด าเนินการ 
  ๒) จัดท าโครงสร้างหลักสูตร ก าหนดเป็นเนื้อหาการเรียนรู้หลัก ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เฉพาะ
ประเด็น และเนื้อหารองที่เป็นงาน และกิจกรรมของทุนทางสังคมที่สร้างผลกระทบกับกลุ่มเป้าหมาย อาจ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นพัฒนานั้น 
  ๓) การออกแบบแนวทางการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะประเด็นในพื้นที่  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) การสรุปข้อมูลที่แสดงสถานะของพื้นที่หรือต าบล และเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับต าบลขับขี่ปลอดภัย (๒) 
สรุปปัญหาและความต้องการในเป็นงาน หรือกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ (๓) ศักยภาพของ
ชุมชนในการจัดการที่สอดคล้องกับการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัย และ (๔) ล าดับการเรียนรู้เน้ือหาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 
  ๔) การพัฒนาศักยภาพวิทยากร ด าเนินการอย่างน้อย ๓ ส่วน ดังนี้ (๑) การถอดบทเรียน งาน 
กิจกรรมของวิทยากร (๒) การจัดการเรียนรู้ภายในเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง (๓) การจัดการ
เรียนรู้ภายนอกพื้นที่เพื่อเทียบเคียงงานตนเอง และเกิดการจัดการความรู้ 
  ๕) จัดท าคู่มือการใช้หลักสูตร หรือเอกสารเพ่ือการเรียนรู้ อย่างน้อย ๔ ส่วน ได้แก่ (๑) หลักสูตร 
(๒) แนวทางการเรียนรู้ส าหรับผู้มาเรียนรู้ (๓) แนวทางส าหรับวิทยากร (๔) แนวทางการจัดการเรียน
เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
๒. การก ากับ ติดตาม เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการ และเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบการจัดการต าบล
ขับขี่ปลอดภัย ควรต้องมีการวางแผนในการสนับสนุน และการก ากับ ติดตามการด าเนินการของหมู่บ้าน
ต าบล อปท. รพ.สต. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเอื้อต่อกระบวนการพัฒนาระบบการจัดการตนเอง
และนวัตกรรมในการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัย มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

๑) ประเมินศักยภาพของหมู่บ้าน และต าบลที่มีงานเด่นในการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัย 
๒) ร่วมก าหนดและออกแบบการพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนา

งานการจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัย 
๓) วางแผนในการประเมินและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของแต่หมู่บ้านและภาพรวม

ทั้งต าบลโดยเสนอการออกแบบการติดตาม อย่างน้อย ๒-๓ แนวทาง เช่น มอบหมายหมู่บ้านที่มีงานเด่น 
ประเมิน ติดตามการพัฒนางานของหมู่บ้าน และต าบลเครือข่ายที่สนใจพัฒนาการจัดการต าบลขับขี่
ปลอดภัย  

๔) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการต าบลขับขี่ปลอดภัยโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
น าเสนอรูปธรรมการพัฒนาของเครือข่าย  
 

 



๗๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

ภาคผนวก ก 

       
(ร่าง) ก าหนดการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการด าเนินงานต าบลขบัขี่ปลอดภัย 
วันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๒๐๔-๒๐๕ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม  
ศูนย์แสดงสนิค้าและการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี 

วัตถุประสงค์: เพ่ือถอดบทเรียนและออกแบบกิจกรรมงาน “ต าบลขับขี่ปลอดภัย” ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่ อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และหนุนเสริมการขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับอ าเภอ 
จังหวัด และประเทศ 
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๗๖ แห่ง (๑ จังหวัด ๑ ต าบล) ต าบลละ ๔ คน รวม ๓๐๔ คน 
๒. ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) ๗ ศูนย์  รวม   ๑๔ คน 
๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)    รวม   ๑๐ คน 
๔. ส านักสนับสนุนสุขภาวะชมุชน (ส านัก ๓)    รวม     ๙ คน 

   รวมทั้งสิ้น ๓๓๗ คน  
วันศุกรท์ี ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการประชุม 

โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์  ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก ๓)  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. แนวทางการถอดบทเรียนการด าเนินงานต าบลขับข่ีปลอดภัย 
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติการท่ี ๑ สรุปสถานการณ์การด าเนินงาน  และ จัดท าอินโฟกราฟิก 

โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นนัทบุตร  ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
และ ศูนยส์นับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติการท่ี ๒ แนวทางการสังเคราะห์ข้อมูลการสร้างถนนปลอดภัย และ จัดท าอินโฟกราฟิก 

โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นนัทบุตร  ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
และ ศูนยส์นับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) 

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ปฏิบัติการท่ี ๓ ถอดบทเรียนกิจกรรมเด่น และ จัดท าอินโฟกราฟิก 
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นนัทบุตร  ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 

และ ศูนยส์นับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ปฏิบัติการท่ี ๓ ถอดบทเรียนกิจกรรมเด่น และ จัดท าอินโฟกราฟิก (ต่อ) 
วันเสาร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (๑) ทบทวนและน าเสนอข้อมูลปฏิบัติการท่ี ๑ – ปฏิบัติการที่ ๓ 

(๒) การจัดท าอินโฟกราฟิก 
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นนัทบุตร  ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 

และ ศูนยส์นับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตรวจสอบข้อมูลรายพื้นที่ และ จัดท าอินโฟกราฟิก 

โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นนัทบุตร  ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
และ ศูนยส์นับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) 
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พระราชบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนจังหวดั  (ฉบบัที่  ๕) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกว่า  “พระราชบัญญตัิองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดั  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” 

้หนา   ๑๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

“ความในวรรคสามมิให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน  ถ้าใน

การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ านวนอีก  ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

ประกอบด้วยจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เว้นแต่ 

จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจ านวนตามวรรคสาม” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  หรือกระท าการฝ่าฝืน

มาตรา  ๔๔/๓  วรรคสาม” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลง  

ตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๖)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน

หกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และ

ด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือ  

วันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้ว

เกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวนกรณีตาม  (๕)  

หรือ  (๖)  ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวน

ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ผู้นั้นสิ้นสุดลงตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่า 

ผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจาก

ต าแหน่งไว้  และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นสิ้นสุดตั้งแต่วันที่มีเหตุ

ตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ไดก้ระท าไปก่อนวนัที่

มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิก  

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  

ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ

ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัย

ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดตาม  (๘)  พร้อมกัน

ทั้งหมด  ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๕/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  และต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา” 

้หนา   ๑๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๕/๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๕/๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่ 

วันเลือกตั้ง  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่า 

เป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปี

นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๓๕/๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕/๑  

เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึงวันแต่งตั้ง” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  และ  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบญัญตัิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา  ๔๔/๓ 

(๖) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๕๕  วรรคห้า  หรือมาตรา  ๗๙” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  หรือ  (๕)  

หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด  

สิ้นสุดลงตาม  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัย 

หรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน

้หนา   ๑๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจาก

คณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้ว  

ไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการ ตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวน

และวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง 

ตาม  (๔)  หรือ  (๕)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  แล ะ 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แต่ไม่กระทบ

ต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะ  

ที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่ นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็น 

ผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลัง 

ด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่

ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

“ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหนา้ที่

ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด”  

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“ให้น าความในมาตรา  ๓๖  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๓๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้น าความในมาตรา  ๓๖  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๔/๓  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ใน  

การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๔/๓  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนั้น  หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน

ระหว่างกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม” 

มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๔๔/๓  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

“ให้น าความใน  (๓)  มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๖/๑)  ของมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

้หนา   ๑๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“(๖/๑)  ให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจรและการรักษา 

ความสงบเรียบร้อย” 

มาตรา ๒๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๗  ตรี)  ของมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

“(๗  ตรี)  จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน

การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน  (๙)  ของมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๙)  รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน  หรือรายจ่าย 

ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้” 

มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

“การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  หรือการน าเงินของกิจการที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น  ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือ  

ดูงานในต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือสมาชิกสภาองค์การบริ หาร 

ส่วนจังหวัด  จะกระท ามิได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ  

หรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ  ทั้งนี้  

ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่   ของมาตรา  ๗๗   

แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการปฏิบัติการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

หรือเสียหายแก่ราชการ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตือน  

้หนา   ๑๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว  หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน  

การกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้  และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือ 

ระงับ  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง
ของผู้ว่าราชการจังหวัด  และเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่า  นายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือ 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด  จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ 

อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  หรือ
ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย  หรือฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สั่งการตามวรรคสอง  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน  และให้คณะกรรมการสอบสวน

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคสาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธาน  

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกตั้งกรรมการ

สอบสวนแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้  หากเห็นว่า

การคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจั งหวัดหรือเสียหายแก่ 

ราชการอย่างร้ายแรง  หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน  หรือจะก่อให้เกิด  

ความไม่สงบเรียบร้อย  หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง  ทั้งนี้  หากผลการสอบสวนปรากฏว่า
บุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด  และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้นั้น

กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่  และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วง  

ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว   

ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว  การจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  

รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด  ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากต าแหน่ง 

้หนา   ๑๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคห้า  ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  ซึ่งรัฐมนตรีต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๙ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา  ๗๗  วรรคสาม  ปรากฏว่า  ผู้ถูกกล่าวหากระท า
ความผิดตามที่ถูกสอบสวน  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวน  
พ้นจากต าแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว
หรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุ 
ที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และให้มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่ง  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและ
การรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น  ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นควรให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง  จะสั่งให้
คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนสั่งการก็ได้  ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการ
สอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติม  และรัฐมนตรี
ต้องสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น” 

มาตรา ๒๕ บรรดาข้อกล่าวหาหรือการด าเนินการใด ๆ  ตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง   
มาตรา  ๓๖  วรรคสอง  มาตรา  ๓๗  วรรคสอง  มาตรา  ๓๗/๑  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๗๙   
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แล้วแต่กรณี  ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือ
สอบสวนเสร็จแล้วแต่ยังมิได้มีค าสั่ง  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไป  
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

้หนา   ๑๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ 

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๕/๒๕๕๗  

เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มา 

ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิน่เปน็การชั่วคราว  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  

โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง  หรือจนกว่า  

จะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใด  ให้ประกาศคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๒๗ บทบัญญัติมาตรา  ๓๕/๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

หรือผู้มีต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่  

ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่เกี่ยวข้อง  พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดนั้น  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น 

แก่บุคคลดังกล่าว 

้หนา   ๑๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๗๔  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จะก าหนดให้ 

ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้  

แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติ

ของกระทรวงมหาดไทยที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๗๔  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และ 

มีการก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกลา่ว

ใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของ

กระทรวงมหาดไทย  ให้มีผลใช้บังคับได้ 

มาตรา ๓๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การพ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  รวมทั้งการกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดจนอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการก ากับดูแล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด  และผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เหมาะสมแก่  
การปฏิบัติหน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
และมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



 
พระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที ่ ๗) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๕/๑  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร

ไม่ถึงยี่สิบห้าคน  ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎร 

ถึงยี่สิบห้าคนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน  การนับจ านวนราษฎรดังกล่าวให้นับ  ณ  วันที่  ๑  มกราคม   

ของปีที่มีการเลือกตั้ง 

การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งตามวรรคสองให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการและประกาศ  

ให้ประชาชนทราบภายในวันที่  ๓๑  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทน

ต าแหน่งที่ว่าง  หรือมีการเลือกตั้งภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ ได้ประกาศไว้ในการเลือกตั้ง

ครั้งสุดท้าย 

หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔๕/๑  และมาตรา  ๔๕/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“มาตรา ๔๕/๑ องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจ านวนหกคน  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหกคน  

(๒) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสองเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสามคน 

(๓) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสามเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสองคน 

้หนา   ๑๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสี่เขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจ านวน

ราษฎรมากที่สุดสองเขตเลือกตั้งแรก  ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน 

(๕) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจ านวน

ราษฎรมากที่สุด  ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 

มาตรา ๔๕/๒ มิให้น ามาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๕/๑  มาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มี 

การเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มี  

ผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน  ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ านวนอีก  ให้ถือว่า  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงหกคน” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๔๗ ทวิ  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕)  มิได้อยู่ประจ าในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๗)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“(๗)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๗  ทวิ  หรือกระท าการฝ่าฝืน 

มาตรา  ๖๔/๒  วรรคสาม”   

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลง  

ตาม  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๗)  ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน

หกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และ

ด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผล

การสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณี  

ท่ีมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวนกรณีตาม  (๖)  หรือ  (๗)  ให้แล้วเสร็จได้

ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน   

ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นสิ้นสุดลง

ตาม  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ให้นายอ าเภอประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และ 

ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  (๕)  (๖)  

หรือ  (๗)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศ

ค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้น  

พ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเ ลือกตั้งหรือ 

ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้   

ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

้หนา   ๑๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงตาม  (๙)  พร้อมกัน

ทั้งหมด  ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

และต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิก 

สภาต าบล  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๘/๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่ 

วันเลือกตั้ง  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ

และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่  

วันพ้นจากต าแหน่ง” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๘/๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามมาตรา  ๕๘/๑  เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะ 

ต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึงวันแต่งตั้ง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  หรือ  (๕)  

หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลง

ตาม  (๔)  ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินจิฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตว่นัที่

นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่านายก

องค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตตุาย  หรือ

พ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ

สอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก

ไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินจิฉยัให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งตาม  (๔)  หรือ  (๕)  

ให้นายอ าเภอประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  

โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น 

พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทน 

ที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลัง 

ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือ  

ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผล 

ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่ม  

นับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

้หนา   ๑๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๖๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้น าความในมาตรา  ๖๔  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ใน  

การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบลนั้น  หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน

ระหว่างกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”  

มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

้หนา   ๑๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“ให้น าความใน  (๓)  มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  ของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

“(๑/๑) รักษาความเปน็ระเบยีบเรยีบร้อย  การดูแลการจราจร  และส่งเสรมิสนับสนนุหนว่ยงานอืน่

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๕) จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการฝึกอบรม

ให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ

จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน  (๑๐)  ของมาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๐) รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน  หรือรายจ่าย

ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้” 

มาตรา ๒๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

“การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง  หรือการน าเงินของกิจการที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น  ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงาน

ในต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล  หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จะกระท ามิได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลง 

หรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มี

การฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่นายอ าเภอเห็นว่าการปฏิบัติการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ

เสียหายแก่ราชการ  ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่ง  

ที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว  หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือ  

ให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้  และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ  ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง

ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งของนายอ าเภอ  

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใดให้นายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น   

ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๙๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

“มาตรา ๙๐/๑ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อนายอ าเภอว่า  นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใด  จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่

อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  หรือ

ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย  หรือฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอที่สั่งการตามมาตรา  ๙๐   

วรรคสาม  ให้นายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน  และให้คณะกรรมการ

สอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่ง  นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว  

นายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้   หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่

ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  

้หนา   ๑๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงวา่จะเป็นอปุสรรคตอ่การสอบสวน  หรือจะก่อให้เกิดความไมส่งบเรียบรอ้ย  หรือ

เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง  ทั้งนี้  หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด  

และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน  ให้นายอ าเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่  และให้ผู้นั้น  

ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่า  

ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อน

ปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว  การจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดให้จ่าย

จนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากต าแหน่ง 

การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม  ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัย 

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินจิฉัยเป็นประการใด 

ให้นายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๒ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา  ๙๐/๑  ปรากฏว่า  ผู้ถูกกล่าวหากระท า

ความผิดตามที่ถูกสอบสวน  ให้นายอ าเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวน

พ้นจากต าแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว

หรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุ

เหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  แต่ไม่กระทบต่อ  

การด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น  ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าว  

ผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระ 

หรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และให้ถือว่าวันที่สั่ง

ให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง  ค าสั่งของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๑๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นควรให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง   

จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนสั่งการก็ได้  ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน 

ต้องด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม  

และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น” 

มาตรา ๒๖ บรรดาข้อกล่าวหาหรือการด าเนินการใด ๆ  ตามมาตรา  ๔๗  ตรี  วรรคสอง  

มาตรา  ๖๔  วรรคสอง  มาตรา  ๖๔/๑  หรือมาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แล้วแต่กรณี  ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน  หรือสอบสวนเสร็จแล้ว 

แต่ยังมิได้มีค าสั่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

มาตรา ๒๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งด ารงต าแหน่ง

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๕/๒๕๕๗  

เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มา 

ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิน่เปน็การชั่วคราว  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  

โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศให้มีการเลือกตั้ง  หรือจนกว่า 

จะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลใด  ให้ประกาศคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็นอันยกเลิก 

้หนา   ๑๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๘ บทบัญญัติมาตรา  ๕๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

หรือผู้มีต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล  เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่  

ในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่เกี่ยวข้อง  พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  

แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว 

มาตรา ๓๐ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๘๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้    

จะก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้น

ใช้บังคับก็ได้  แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือ

ก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๘๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  และมีการก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จ่ายไปแล้วก่อน

วันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือ

ก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย  ให้มีผลใช้บังคับได้ 

มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 

้หนา   ๑๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  การพ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  รวมทั้งการกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดจน
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่   มีความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



 
พระราชบัญญัติ 
เทศบาล  (ฉบับที่  ๑๔) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” 

้หนา   ๑๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน  ถ้าใน

การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ านวนอีก  ให้ถือว่าสภาเทศบาลนั้นประกอบด้วยจ านวนสมาชิก

เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาเทศบาล  เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจ านวน  

ตามวรรคหนึ่ง” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๘  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตเิทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“(๖)  กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  จตุทศ  วรรคสาม” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  (๕)  หรือ  

(๖)  หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสดุลง

ตาม  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันบัแตว่ันที่มีข้อสงสัยหรือไดร้ับแจง้

จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน   

แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือ 

พ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ

สอบสวนกรณีตาม  (๔)  หรือ  (๖)  ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

อาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัย  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลง 

ตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และ  

ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  แต่ไม่กระทบ

ต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่

ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผล  

จากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย 

และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศ  

ค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้

ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม  (๘)  พร้อมกันทั้งหมดให้ถือว่า

เป็นการยุบสภาเทศบาล” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และให้ที่ประชุมเลือกประธาน 

สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ เบญจ  บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และ

ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

้หนา   ๑๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  สัตต  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ สัตต  นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง   

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ  และ 

เมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจาก

ต าแหน่ง” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  นว  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘ นว  รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  

เบญจ  เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึง  

วันแต่งตั้ง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๑)  ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ใน  

การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

้หนา   ๑๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“(๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่เทศบาลนั้น  

หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  

โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม” 

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๔๘  จตุทศ  แห่งพระราชบัญญตัิ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“ให้น าความใน  (๓)  มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  หรือ  (๕)  หรือ 

เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รั บแจ้งจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินจิฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตว่นัที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่า

นายกเทศมนตรีผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจาก

ต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวน

ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก

ไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินจิฉยัให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งตาม  (๔) หรือ  (๕)   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว

หรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และให้นายกเทศมนตรีผู้นั้น 

พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทน

ที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลัง  

ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือ 

้หนา   ๑๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผล  

ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวิ นิจฉัยเป็นวันเริ่มนับ

ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี  ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็น 

ได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๔๘  โสฬส  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“ให้น าความในมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่รองนายกเทศมนตรี  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนี้เป็น  (๒/๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“(๒/๑)  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร  และส่งเสริม   สนับสนุน

หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”  

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๖  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๑๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  และการฝึกอบรม  ให้แก่

ประชาชน  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก” 

มาตรา ๒๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๙)  ของมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  

“(๙)  จัดระเบียบการจราจร  หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว” 

้หนา   ๑๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความใน  (๙)  ของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๙)  รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน  หรือรายจ่าย 
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้” 

มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นวรรคสองของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญตัเิทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“การจ่ายเงินของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  หรือการน าเงินของกิจการที่เทศบาลเป็นเจ้าของหรือ
เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น  ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล   
รองประธานสภาเทศบาล  หรือสมาชิกสภาเทศบาล  จะกระท ามิได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือ
ความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มี  
การฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกชื่อของส่วนที่  ๖  การควบคุมเทศบาล  และความในมาตรา  ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่  ๖  
การก ากับดูแล 

 
 

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการ

ตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  ในการนี้   

ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตอืนเทศบาล  และตรวจสอบกจิการ  เรียกรายงานและเอกสาร

หรือสถิติใด ๆ  จากเทศบาลมาตรวจ  ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง

หรือสอบสวนก็ได้ 

อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  และตามมาตรา  ๑๙  วรรคสองและ 

วรรคสาม  และมาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสองและวรรคสาม  ส าหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้นายอ าเภอปฏิบัติการแทนส าหรับเทศบาลที่อยู่ในอ าเภอนั้น   

โดยจะก าหนดเงื่อนไขในการใช้อ านาจหน้าที่ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้” 

้หนา   ๑๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๒  และมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๒ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามมาตรา  ๗๑  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือนายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  เห็นว่า  การปฏิบัติการของเทศบาล

เป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล  หรือเสียหายแก่ราชการ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือนายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ใน 

การด าเนินการดังกล่าว  หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของ  

ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้  และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่ง  

มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง   

ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  

แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

ตามค าวินิจฉัยนั้น  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๗๓ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ

ซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  ว่า  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธาน 

สภาเทศบาล  หรือรองประธานสภาเทศบาลผู้ใด  จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่

อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  หรือ

ประพฤติตนฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบรอ้ย  หรือฝ่าฝืนค าสั่งของผู้วา่ราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอที่สั่งการ

ตามมาตรา  ๗๒  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน  

และให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ ง  ทั้งนี้   

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

เมื่อนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  หรือรองประธานสภาเทศบาล

ผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่  

เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้  หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่เทศบาล

หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน   

หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย  หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง  ทั้งนี้   หากผล 

การสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด  และผู้นั้นยังมิได้ พ้นจากต าแหน่งไปก่อน  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่  และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน  

ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่

ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนปรากฏผล 

การสอบสวนดังกล่าว  การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด  ให้จ่ายจนถึงวันก่อน

วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม  ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  

และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

อุทธรณ์  และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยเป็น

ประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวนิิจฉยันั้น  ค าวินิจฉยั

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

“มาตรา ๗๓/๑ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา  ๗๓  ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผดิ

ตามที่ถูกสอบสวน  ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวนของนายอ าเภอ  ให้นายอ าเภอรายงานให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง  ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวน 

้หนา   ๑๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ของผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

และสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม   

เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท าให้  

พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

มีค าสั่ง แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น   

ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจาก

การเลือกตั้งต่างวาระหรือตา่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยูด่ว้ย  

และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  

ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับรายงาน 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นควรให้มีการสอบสวน

เพ่ิมเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง  จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนสั่งการก็ได้  

ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติม  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติม  และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น 

ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

มาตรา ๒๘ บรรดาข้อกล่าวหาหรือการด าเนินการใด ๆ  ตามมาตรา  ๑๙  วรรคสอง   

มาตรา  ๔๘  ปัญจทศ  วรรคสาม  มาตรา  ๔๘  โสฬส  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

แล้วแต่กรณี  ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ยังมิได้มีค าสั่ง  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

้หนา   ๑๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙ ให้นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิก

สภาเทศบาล  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ตามประกาศคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ  ที่   ๘๕/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่   

๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  หรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้น   

โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง  หรือจนกว่า  

จะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิก  

สภาเทศบาลของเทศบาลใด  ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเทศบาลนั้นเป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๓๐ บทบัญญัติมาตรา  ๔๘  สัตต  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับนายกเทศมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อน

วันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๑ ให้นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือผู้มีต าแหน่งในเทศบาล   

เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง  พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลนั้น  แต่ไม่กระทบ

ต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว 

มาตรา ๓๒ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จะก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงิน 

ที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้  แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไป  

โดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย 

ที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๑๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และมีการก าหนดให้ 

ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไป 

โดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย   

ให้มีผลใช้บังคับได้ 

มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี  และจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล  การพ้นจากต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  รวมทั้ง 
การกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและการก ากับดูแล
เทศบาล  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  และผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ
เทศบาลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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