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ความรูความเขาใจในระเบียบบริหารและราชการสวนทองถิ่น
การบริหารประเทศ มีแนวทาง 3 แบบ คือ การรวมอํานาจ การแบงอํานาจ การกระจายอํานาจ
หลักการรวมอํานาจ
(Centralization)
หลักการแบงอํานาจ
(Deconcentralization)
หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)

- ราชการสวนกลาง
- ราชการสวนภูมิภาค
- ราชการสวนทองถิ่น

โดยปกติสมัยกอน (นานมาแลว) ประเทศตางๆจะมีการบริหารเชิงรวมอํานาจ โดยการให
สิทธิขาดการบัญชาการหรือออกคําสั่ง หรือกําหนดตางๆอยูที่สวนกลาง กลุมบริหารระดับสูง คือให
หัวหนาใหญสั่งการ ลูกนอง หรือผูปฏิบัติตามก็รออยางเดียววาทานจะสั่งอะไรมา ใหทําอะไรไดบาง
แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ก็จะเริ่มหันมามีการกระจายอํานาจออกไป ไมรวมอํานาจไวที่เดียวแลว
การรวมอํานาจ คือการบริหารสวนกลาง ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
กรม ตางๆ เรียกวา “ราชการสวนกลาง” คือการสั่งงาน บังคับบัญชา หรือคําสั่งแตงตั้ง โยกยาย
ทางราชการตางๆ ขึ้นอยูกับคนกลางๆ ผูบริหารของกระทรวง ทบวง กรม นั้นๆ กําหนดนโยบาย
ออกมา มีความเปนเอกภาพ ก็นึกถึงการบริหารของกลุมผูใหญใสสูททํางานอยูแถวในเมืองหลวง
การแบงอํานาจ คือการบริหารราชการสวนภูมิภาค ใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดินไดระบุราชการสวนภูมิภาคไวสองประการ คือ จังหวัด กับ อําเภอ แนวคิดของเรื่องใน
การแบงอํานาจ ก็คือ การพยายามแบงงาน แบงหนาที่ตางๆออกไปถึงยังภูมิภาคหรือทองที่อื่นๆ
ที่ไมอยูใกลสวนกลาง (ก็จังหวัดหรืออําเภอตางๆ) โดยการแบงอํานาจ ไมใชการกระจายอํานาจ
สวนกลางแบงราชการของตนไปประจําจังหวัดหรืออําเภอตางๆ อยาง กระทรวงสาธารณสุขได
จัดตั้งเปนโรงพยายาบาลประจําจังหวัด ประจําอําเภอ กระทรวงเกษตรฯ มีการสงสวนราชการ
ของตน เชน สํานักงานเกษตรฯจังหวัด / อําเภอ การทองเที่ยวก็มี ทองเที่ยวจังหวัด / อําเภอ
กระทรวงคมนาคม ก็มีการตั้ง สํานักงานขนสงจังหวัด ตางๆ ไปทํางานของแตละพื้นที่ เปนตน
เราจะเห็นเลยวาในแตละจังหวัด (หรืออําเภอ) จะมีสวนราชการตางๆ ของกรมหรือกระทรวง
ตางๆอยูมากมาย ตองการติดตอเรื่องใดๆ ก็ไปที่สํานักงานนั้นๆ ของจังหวัดหรืออําเภอ นั่นเอง
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การแบงอํานาจนี้ จะชวยใหมีการถายเทภาระงานไปยังทองที่ หรือภูมิภาคตางๆไดมากขึ้น
คนทํางานในพื้นที่ก็ไดชิดใกล และเขาใจสภาพปญหาของทองที่ไดมากกวาการใหสวนกลางสั่งเอง
ลักษณะพิเศษของการแบงอํานาจ คือ อํานาจหลักๆ ยังอยูในการควบคุม สั่งการ กําหนดโดยสวน
กลาง การแตงตั้งขาราชการระดับสูงไปบริหาร หรือไปนั่งเปนหัวหนาสวนก็จะเปนคําสั่งจากกลาง
กลุมรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี หรือธิบดีของกรมตางๆ จะเปนผูแตงตั้งโยกยาย ขาราชการใหไป
เปนหัวหนาของสวนอํานาจที่แบงไป (แบงๆงานกันไปทํา) เชน จังหวัดก็เปนผูวาราชการจังหวัด
หรือหัวหนาสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด อะไรประมาณนี้ สวนกลางก็จะเปนผูแตงตั้งให
ขาราชการระดับสูงมาปฏิบัติหนาที่ คําบังคับบัญชา คําสั่งยังคงรับมาจากสวนกลาง ไมไดวาอิสระ
ซะทีเดียวนัก แบงงบประมาณ แบงอะไรมาจากสวนกลางใหมาทํางานราชการของทองที่นั้นๆ
การกระจายอํานาจ ก็คือราชการสวนทองถิ่น นี่แหละ คือ การกําเนิดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตางๆอยางเต็มรูปแบบ แนวคิดการกระจายอํานาจนี้ ประเทศที่เจริญแลวเขาใชกัน
ประเทศไทยเราก็เริ่มพยายามใชมานานพอควร ตั้งแตพยายามตั้งเทศบาลเมื่อราวๆหลายสิบป
แตก็ยังไมชัดเจน จนมาเริ่มชัดเจนเปนรูปเปนราง เห็นเปนงานเปนการจริงๆ ก็ประมาณ 20 ป
ที่ผานมาที่ไดมีการประกาศใช พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 โดยชวงนั้นเปนทานอดีตนายกชวน หลีกภัย

»ÃÐà·Èà¨ÃÔÞáÅŒÇà¢ÒÁÑ¡à¹Œ¹¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍíÒ¹Ò¨ à¾×èÍãËŒ·ŒÍ§¶Ôè¹µ‹Ò§æËÃ×Í
àÁ×Í§µ‹Ò§æ¢Í§µ¹àÍ§¹Ñé¹ ä´ŒºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÍ§áººà¢ŒÒã¨¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃµ¹
à»š¹¡ÒÃÅ´ÀÒÃÐ¢Í§ÃÑ°ºÒÅËÃ×ÍÊ‹Ç¹¡ÅÒ§´ŒÇÂ à¾ÃÒÐ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍíÒ¹Ò¨
¨Ðà»š¹¡ÒÃãËŒÊÔ·¸Ô¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ËÒ¼Å¡íÒäÃ ÃÒÂä´Œµ‹Ò§æä´Œ
(ÀÒÂãµŒ¡ÃÍº¡®ËÁÒÂ) ÁÕ§º»ÃÐÁÒ³ ÁÕÍÐäÃ´ÙáÅµÑÇàÍ§ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
äÁ‹µŒÍ§ÃÍ¤íÒÊÑè§ËÃ×Í¡ÒÃÊÑè§¡ÒÃ¨Ò¡Ê‹Ç¹¡ÅÒ§ ·íÒÍÐäÃ´Õæ ¡ç·íÒ¡Ñ¹ä»àÅÂ
ãËŒàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÇÔ¶ÕªÕÇÔµáÅÐÊÔè§·Õè¤¹ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹à»š¹¨ÃÔ§ ÁÕÍÔÊÃÐ¾ÍÊÁ¤ÇÃ
àª‹¹ ÍàÁÃÔ¡Ò à¢Ò¡çÁÕàÁ×Í§µ‹Ò§æ ÃÑ°µ‹Ò§æ ÁÕ¡®ËÁÒÂ¢Í§µ¹ áÅÐ´íÒÃ§
ÊÑ§¤Á¢Í§áµ‹ÅÐàÁ×Í§µ‹Ò§æ¡Ñ¹ä» à·ç¡«ÑÊàÍÂ áÍÅàÍàÍÂ ÅÒÊàÇ¡ÑÊºŒÒ§
ÍÐäÃºŒÒ§ à»š¹µŒ¹ »ÃÐà·ÈÍ×è¹æ·Õèà¨ÃÔÞáÅŒÇ à¢Ò¡ç·íÒ¡Ñ¹ ºÃÔËÒÃ¡Ñ¹àÍ§
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ทีนี้ผูอานคงเขาใจแลววา ทําไมจึงมี พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้นมา เพื่อจะแสดงความชัดเจน เปนกฎหมายชัดๆ
ใหกับกลุมเทศบาล กลุมองคการบริหารตางๆ วาประเทศไทยพรอมกระจายอํานาจกันจริงจังแลว
ตั้งแตนั้นเปนตนมา (ราวๆ ป 42 มาเรื่อยๆ) พื้นที่ตางๆก็เริ่มพยายามแปรเปลี่ยนสภาพตนเองให
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง จาก ตําบล เปลี่ยนเปน อบต กันหมด
ทยอยเปลี่ยนๆและอัพเกรดตัวเองใหเปน ราชการสวนทองถิ่นกันเรื่อยๆ มากๆขึ้นๆ

มาดูรูปแบบของการกระจายอํานาจกันวามีประเด็นหลักๆอยางไร
การกระจายอํานาจ (ราชการสวนทองถิ่น) แตกตางจาก การแบงอํานาจ (ราชการสวนภูมิภาค)
กระจายอํานาจ ผูบริหารขององคกรหรือสวนราชการนั้นๆ จะมาจากคนของทองถิ่นนั้นๆ
ประชาชนของพื้นที่จะเปนผูเลือกตั้งใหเปนผูบริหาร เชน ไดเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน ขณะที่ผูนําบริหาร
ในราชการสวนภูมิภาค จะแตงตั้งจากขาราชการระดับสูง (แตงตั้งโดยผูใหญในราชการสวนกลาง)
ผูนําของสวนราชการที่ไดมีการแบงอํานาจ (จังหวัด / อําเภอ) จะเปนขาราชการระดับสูง
มีอายุราชการ เกษียณตอน 60 ป ไดบําเหน็จ บํานาญในแบบขาราชการนั่นเอง เชน ผูวาราชการ
จังหวัด นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการของจังหวัด / อําเภอ เชน ผูอํานวยการสํานักงานใดๆ
หรือ หัวหนาขนสงจังหวัด หัวหนาของสํานักงานเกษตรฯ จังหวัด เปนตน เปนขาราชการทั้งสิ้น
แตผูนําของสวนราชการที่มีการกระจายอํานาจ (องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ) จะไมไดเปน
ขาราชการจริงแบบปกติ ไมมีอายุเกษียณ เขามาจากการเลือกตั้ง ปกติก็ไดอยูตําแหนงราวๆ 4 ป
áÅŒÇÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ÅÐà»š¹ÂÑ§ä§ ¤íÒÍ¸ÔºÒÂàËÅ‹Ò¹Õé¨Ðª‹ÇÂ
ãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹à¢ŒÒã¨ä´ŒªÑ´à¨¹Ç‹Ò·ÕèàÃÒ¨ÐÊÍº¡Ñ¹ ¨ÐÊÍºä»à»š¹ÍÐäÃ
ÃÒª¡ÒÃÂÑ§ä§ ¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹·Õè¨ÐÁÒÊÍº¡çäÁ‹ÃÙŒ ¡ç¾Òæ¡Ñ¹ÁÒÊÍº
àËç¹à¢ÒÇ‹Òà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¹Õè¹Ò ¹ÕèáËÅ‹Ð µíÒÃÒàÅ‹Á¹Õé ÇÔ·ÂÒ¡ÃáÅÐ
·ÕÁ¢Í§àÃÒ¨Ðà»š¹¼ÙŒª‹ÇÂä¢»ÃÔÈ¹Ò ¤ÇÒÁäÁ‹à¢ŒÒã¨µ‹Ò§æãËŒ·‹Ò¹ä´Œ
ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ à¾ÕÂ§µÔ´µÒÁ¢ŒÍÁÙÅ·Õèà¾¨ËÃ×ÍàÇçºä«µ¢Í§àÃÒ´Õá¹‹æ
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แตเดี๋ยวๆ มาทบทวนกอนวา 3 หนาที่ผานมา เปนประเด็นขอสอบจริงๆ จะทําไดไหม
1. ขอใดหมายถึง การกระจายอํานาจ
ก. Centralization
ค. Decentralization

ข. Deconcetralization
ง. Concentralization

2. ขอใดสอดคลองกับคําวา “การรวมอํานาจ”
ก. เมืองพัทยา
ข. สํานักงานจังหวัด
ข. กรมการปกครอง
ง. เทศบาล
3. ผูบริหารตามขอใด เปนการบริหารราชการที่ไดรับการแบงอํานาจมาให
ก. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ข. นายอําเภอ
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกเทศมนตรี
4. ขอใดตอเปนไปนี้เปนการบริหารราชการในแบบแบงอํานาจ
ก. จังหวัด
ข. องคการบริหารสวนตําบล
ค. กระทรวงศึกษาธิการ
ง. เมืองพัทยา
5. ขอใดหมายถึงราชการสวนภูมิภาค
ก. ทองถิ่นจังหวัด
ค. จังหวัด อําเภอ และ ตําบล

ข. จังหวัดและอําเภอ
ง. ถูกทุกขอ

6. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอิสระในการบริหารตนเอง มาจากแนวความคิดใด
ก. การรวมอํานาจ
ข. การแบงอํานาจ
ค. การกระจายอํานาจ
ง. การจัดสรรอํานาจ
7. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ก. มีผูบริหารสูงสุดขององคกรเปนขาราชการระดับสูงแตงตั้งจากสวนกลาง
ข. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเติบโตและเพิ่มจํานวนขึ้นจากแนวคิดการแบงอํานาจ
ค. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่น
ง. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดบทบาทชัดเจนเปนรูปธรรม ตาม พ.ร.บ.
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท ตั้งแตป พ.ศ. 2524
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เฉลยแนวข้ อสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

ค.
ค.
ข.
ก.
ข.
ค.
ค.

ตรงตัวเลย แปลเปนภาษาอังกฤษ กระจายอํานาจ Decentralization
อธิบาย ก. กระจาย ข. แบง ค. รวม (เปนกรมอยูสวนกลาง) ง. กระจาย
อธิบาย ก. กระจาย ข. แบง (จังหวัดและอําเภอ) ค. รวม ง. กระจาย
อธิบาย ก. แบง
ข. กระจาย ค. รวม ง. กระจาย
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารกําหนดให จังหวัดและอําเภอ เปนราชการสวนภูมิภาค
ความพยายามในการกระจายอํานาจสูการปกครองทองถิ่นตนเองอยางเหมาะสม
ระวังขอ ง. นิดหนึ่ง ป 2542 นะ ไมใช 2524 (ชอยสเขาหลอกมาอยูนั่นเอง)

หมายเหตุเพิ่มเติม กรุงเทพมหานคร กับ เมืองพัทยา เปนราชการสวนทองถิ่น
กฎหมายระบุชัดเจนระเบียบบริหารราชการแผนดิน วาสองพื้นที่ดังกลาวเปนราชการสวนทองถิ่น
จัดเปนการปกครองในรูปแบบพิเศษ ที่ไมสามารถปกครองแบบทั่วๆไปเหมือนปกติได จึงใหทําใน
แบบทองถิ่น เพราะเปนเมืองที่มีคนมาจากหลากหลายเชื้อชาติและเปนเมืองสําคัญระดับประเทศ
ไปศึกษาเรื่องนี้ในบทตอไป ซึ่งเรามีอธิบายเกี่ยวกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดละเอียด เขาใจ
ดังนั้น เบื้องตนเราควรรูเลย สมมติขอสอบถามวา จังหวัดในประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ใครตอบ 77 จังหวัด ผิดไปเลย ประเทศไทย มี 76 จังหวัด ไมนับรวมกรุงเทพฯ
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ãà»š¹àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§»ÃÐà·Èä·Â áµ‹äÁ‹ä´Œ¹Ñºà»š¹¨Ñ§ËÇÑ´àËÁ×Í¹¨Ñ§ËÇÑ´·ÑèÇä»
à¾ÃÒÐ¨Ñ§ËÇÑ´·ÑèÇä»Í×è¹æ·Ñé§ 76 ¨Ñ§ËÇÑ´ µÒÁ¡®ËÁÒÂ¡íÒË¹´ãËŒà»š¹ “ÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤”
ã¹¢³Ð·Õè¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ¡®ËÁÒÂÃÐàºÕÂººÃÔËÒÃ¡íÒË¹´ãËŒà»š¹ “ÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô¹è ”
ÀÒÉÒ¾Ù´áºº¡Ñ¹àÍ§¡ç¤×Íà»š¹¤¹ÅÐÊ»‚ªÕèËÃ×Í¤¹ÅÐ»ÃÐàÀ·¡Ñ¹àÅÂ¹Ñè¹ ·Õè¡¯ËÁÒÂ¡íÒË¹´äÇŒ
àËç¹¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§äËÁ à¾ÃÒÐÇ‹Ò äÁ‹ãª‹»ÃÐàÀ·à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ¨Ö§áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé
¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã --- äÁ‹ÁÕ¤íÒÇ‹Ò¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
à¾ÃÒÐ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤ÃäÁ‹ãª‹¨Ñ§ËÇÑ´ ÍÂ‹Òä»àÃÕÂ¡à¢ÒÇ‹Ò¨Ñ§ËÇÑ´ (à´ÕëÂÇà¤ŒÒ§Í¹¹Ð)
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¼ÙŒÇ‹Ò ¡·Á ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ 4 »‚ áÅŒÇàÅ×Í¡ãËÁ‹ (à»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¡ÒÃàÁ×Í§)
(¡ÒÃºÃÔËÒÃáºº¡ÃÐ¨ÒÂÍíÒ¹Ò¨ËÃ×ÍáººÍ§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ (ÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹)
¼ÙŒÇ‹Ò ¡·Á äÁ‹µŒÍ§äµ‹àµŒÒÁÒ ¢Íá¤‹ÍÒÂØ¶Ö§ ¤Ø³ÊÁºÑµÔäÁ‹¢Ñ´¡®ËÁÒÂ à¡‹§äÁ‹à¡‹§¡çáÅŒÇáµ‹ ¶ŒÒÅ§
ÊÁÑ¤ÃÃÑºàÅ×Í¡µÑé§ áÅŒÇ¤¹ ¡·Á àÅ×Í¡ãËŒà»š¹ ¡çà»š¹ä´Œ àª‹¹ ¤Ø³ªÙÇÔ·Â ¤Ø³ÅÕ¹‹Ò¨Ñ§ ¤Ø³»Å×éÁ
à»š¹µŒ¹ ¶ŒÒÁÕ¤¹àÅ×Í¡ãËŒà»š¹ (¤Ø³ÊÁºÑµÔ¤Ãº) ¡çà»š¹ä´ŒàÅÂ äÁ‹µŒÍ§äµ‹àµŒÒµÒÁÃÐººÃÒª¡ÒÃ

¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´Í×è¹æ ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ·ÕèÁÕ¼ÙŒºÃÔËÒÃ»ÃÐà·Èáµ‹§µÑé§ÁÒ à»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¾ÅàÃ×Í¹
ÊÒÁÑÞ ÁÕÍÒÂØà¡ÉÕÂ³ äµ‹àµŒÒ¡Ç‹Ò¨Ðà»š¹¼ÙŒÇ‹ÒÏ ¨Ñ§ËÇÑ´ä´Œ¡çµŒÍ§äµ‹àµŒÒ·íÒ§Ò¹ÁÒµÑé§áµ‹Ë¹Ø‹Áæ
äµ‹ÃÐ´ÑºÁÒ¨¹àÅ×èÍ¹¢Ñé¹ ÊÍºàÅ×èÍ¹µíÒáË¹‹§ÍÐäÃæ¨¹à»š¹¼ÙŒÇ‹ÒÏ ¾ÍÍÒÂØ 60 »‚ ¡çà¡ÉÕÂ³
ÍÍ¡ä»ÃÑººíÒà¹ç¨ ºíÒ¹ÒÞ äÁ‹ä´Œ·íÒ§Ò¹ÍÕ¡µ‹Íä» ¹Õè¤×Í¤ÇÒÁà»š¹ ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´µ‹Ò§æ
นั่นเปนเหตุผลวาทําไมกรุงเทพจึงมี แขวง / เขต / กรุงเทพ (ไมใช ตําบล / อําเภอ / จังหวัด)
เชน แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ถาเปรียบเลนๆ ก็เปรียบเปนแบบนี้คือ
ตําบลยานนาวา อําเภอสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร (แตอันนี้ไมใชนะ เปรียบใหดูเฉยๆ)
เรียกแขวง (ไมใชตําบล) เรียกเปนเขต (ไมใชอําเภอ) ก็เพราะกรุงเทพไมไดเปนจังหวัดนั่นเอง
หกหนาที่ผานมา คงชวยเปดโลกทัศนความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆที่เกี่ยวของในการจะ
สอบทองถิ่นปนี้ ไดบางพอสมควร ตอไป เรามาเจาะรายละเอียดอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับ
แนวคิดการกระจายอํานาจ จนกอเกิดเปน “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” นัน่ เอง
เหลานี้คือสวนราชการ ดังนั้นใครสอบเขาไปทํางานในราชการพวกนี้ก็ลวนไดเปนขาราชการหมด
ถาสอบไปตามแบบทีร่ ับสมัครสอบเปนขาราชการนะ เพราะบางทีมีสอบในแบบพนักงานจางดวย
มี 3 สวนราชการ

ราชการสวนกลาง : สํานักนายกฯ กระทรวง ทบวง กรม
ราชการสวนภูมิภาค : จังหวัดและอําเภอ
ราชการสวนทองถิ่น : องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ เชน
เทศบาล อบจ อบต กทม พัทยา
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ราชการสวนกลางอันไดแก
สวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี (มีระดับเทียบเทากระทรวง)
แลวก็กระทรวงตางๆ (มีทั้งหมด 19 กระทรวง ในปจจุบัน รวมสํานักนายกฯ ดวยจึงเปน 20 สวน
ราชการในระดับกระทรวง เพราะเขากําหนดให สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวงนั่นเอง)

สามบรรทัดบนนั้น คือ ราชการสวนกลาง ถาสอบเขาทํางานในพวกนั้นได ก็เปนขาราชการที่รับ
เงินเดือน กินสวัสดิการอะไรตางๆจากงบของกระทรวงตางๆนั่นแหละ โดยอาจมีแยกยอยออกมา
เปนกรม (ซึ่งก็เปนราชการสวนกลาง) ของกระทรวงตางๆ เชน กรมการปกครอง กรมการขนสง
กรมนั่น กรมโนน กรมนี่ ของแตละกระทรวง มีอธิบดีกรมเปนผูบังคับบัญชาอยู ถาเขามีเปดสอบ
ขาราชการฝายนั้น ฝายนี้ ตําแหนงนั้น นี้ เราก็สอบไปเปน แลวไปทํางาน เราจะไดเปนขาราชการ
แลวก็เปนขาราชการจริงๆ กินเงินเดือน กินสวัสดิการอะไรๆจากสังกัดของเรา (ราชการสวนกลาง)

แลวถาเกิดวาที่วาอําเภอ หรือสํานักงานจังหวัด เปดสอบตําแหนงใดๆขึ้นมา
แลวเราไปสอบไดละ เราก็ไดเปนขาราชการไง ทํางานในอําเภอ หรือสํานักงานของ
จังหวัด ใสชุดขาราชการ และเปนขาราชการปกติทั่วไปนี่แหละ แตกินเงินเดือนและ
สวัสดิการผานงบประมาณของสังกัดที่เราทํางานอยู ซึ่งจัดเปนราชการสวนภูมิภาค

»ÃÐà´ç¹·Õè¼ÙŒ¤¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡æ §§æ áÅÐÊ§ÊÑÂ¡Ñ¹¤×Í ÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹¹ÕèáËÅ‹Ð
¡ç¨Ðà»´ÊÍºÍÂÙ‹áÅŒÇ ÂÑ§äÁ‹à¤ÅÕÂÃ µ¡Å§¤×ÍÍÐäÃ ÂÑ§ä§ Í´ã¨¤ÃÙ‹à´ÕÂÇË¹ŒÒ¶Ñ´ä»

ราชการสวนทองถิ่น ไดรับการกระจายอํานาจมาจากสวนกลาง ใหสามารถบริหารจัดการ
และดูแลทองถิ่นของตนเองได โดยคัดเลือก (เลือกตั้ง) หาคณะกรรมการบริหารซึ่งเปนคน
บานเรา (ในทองถิ่นนั้นๆ) ใหมาเปนผูบริหารสูงสุดและกรรมการบริหารจัดการตางๆใหดี
เรียกวาการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใหเปนราชการสวนทองถิ่น)
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กระทรวงมหาดไทย

¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â ÁÕËÅÒÂ¡ÃÁ¹Ð
áµ‹¾Ù´¶Ö§à©¾ÒÐ ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÍÂÙ‹
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
เทศบาล

ตามหลักการกระจายอํานาจ คือ ให อปท
(องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ตางๆนั้นดูแล
ตัวเองนะ บริหารตัวเองไปสิ เลือกกันมาเอง
หารายไดเอง มีรายจายอะไรๆก็จายๆไปนะ
คลายๆเปนบริษัท (บริหารประกอบกิจการ
บริหารใหมีผลกําไรได บริหารใหประชาชน
ในทองถิ่นสุขสบาย ตามกฎหมายที่กําหนด)
เปนอิสระจากสวนกลาง กระทรวง กรมตางๆ

อบจ
อบต
กทม
พัทยา

ประชาชนตองเลือกคนมาบริหารทองถิ่นของตน คือ นายกองคการฯ หรือนายกเทศมนตรี
แลวก็ตองเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารฯ ของเราเขามา ทีมสมาชิกนี้จะประชุมงานกัน
ชวยกันประชุมบริหารกิจการบริหารจัดการทองถิ่น ทํางานรวมกับนายกองคการฯนั้นๆเอง

ดวยความที่เปน “ราชการ” (ราชการสวนทองถิ่น) ก็ตองมีการสนับสนุนจากรัฐบาล
เพราะถารัฐบาลไมสนับสนุนก็กลายเปนเอกชนหนะสิ จะใหเรียกวาสวนราชการไดอยางไร ใชไหม?
จึงใหกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองเปนผูทํางาน
ดูแล ของเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กระจายอํานาจใหไปทํางาน โดยมหาดไทยเองก็ได
ตั้งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มาทํางานนี้โดยตรงนั่นเอง ซึ่งมีอธิบดีกรม เปนผูบังคับบัญชา
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หลักการคือ ฉันใหอิสระเธอ (ฉันก็คือสวนกลาง / เธอคือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ)
เธอก็บริหารกันดีๆนะ อยูกันดีๆละ ทําใหทองถิ่นเธอสุขสงบ ฉันกระจายอํานาจใหพวกเธอแลว
โดยการกระจายอํานาจ เขาก็จะมีกฏหมายระบุไววา ทําอะไรไดบาง เก็บภาษีไดเทาไร อยางไร
มีกฎหมายกรอบไว แตวาทุกทองถิ่นสามารถทําไดเองเลย โดยไมผิดตามกรอบที่เขากําหนดไวให
และทางรัฐบาลก็จะใหเงินมาสนับสนุนการบริหารกิจการของพวกเธอ เพื่อประชาชนในทองถิ่นไง
เขาก็ใหกระทรวงมหาดไทยนี่แหละ สงเงินของรัฐบาล (ภาษีประชาชน) สงผานมาจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น (หรือภาษาพูดก็อาจจะพูดวางบของกรมสงเสริมฯ) สงมาอุดหนุนชวย อปท
ตามหลักการคือ อปท ตางๆตองหารายไดเอง บริหารเอง สมมติวาทํากิจการใดๆไดดี
ทําตามกรอบที่กฎหมายกําหนดไว ก็จะมีรายไดเสริม รวมถึงภาษีปายดวยที่เทศบาลจะไปไล
เก็บภาษีปายจากรานคาตางๆในพื้นที่ (พวกนี้คือรายไดหมด รายไดทั้งนั้น) รายไดตางๆนานา
นี่แหละรายไดเหลานี้เอง จะเปนผลกําไรขององคกร (คลายๆบริษัท คลายๆนะ เปรียบเทียบ)
เมื่อมีรายได ก็ตองมีรายจาย คาอุปกรณ คาจางพนักงาน ลูกจางตางๆ เงินเดือนคนทํางานอีก
คาอะไรตางๆไปตามเรื่องตามราว นั่นแหละ มีรายได รายจาย เพราะวาเปนองคกรนิติบุคคล
ตามแนวคิด อปท ตางๆควรบริหารดีๆ มีกําไรแตละปเยอะมาก ก็ใหเปนเงินเดือนจาง
ใหเปนโบนัสประจําปดวย รัฐบาลจะสนับสนุนเงินมาชวยแคนิดเดียว คือบริหารกิจการกําไรดี
นั่นหลักการ แตในความจริง อปท ตางๆ หากําไรไมคอยไดนัก พึ่งพาเอางบอุดหนุนจากกลาง
สวนใหญก็ไมคอยประกอบกิจการทํากําไร มีแตใชงบประมาณจากรัฐ เขียนโครงการตางๆขอ
แลวเวลาทําโครงการอะไรๆที่เปนประโยชนตอประชาชนในทองถิ่นที่ดูแลอยู
เชน ตัดถนนใหม สรางสะพาน ทาสีสวนสาธารณะ ทําอะไรก็แลวแต เปนการ
บริหารพัฒนาทองถิ่นตน เพื่อประโยชนสุขของราษฎรคนไทยในแตละทองถิ่น
ทีมสมาชิกสภาขององคกรฯนั้นๆก็ประชุมกัน คุยกันรวมกับนายกฯดวยบริหาร
ก็ของบประมาณทําโครงการ ทําอะไรๆก็ทําไปตามแตเหมาะสมตามกฎหมาย
ซึ่งพอทําเรื่อง ฝายที่สนับสนุนเงินก็คือกรมสงเสริมฯ เขาก็ใหงบประเทศมาใช
เพื่อดูแลและบริหารจัดการทองถิ่นใหประชาชนไดประโยชนตามกิจการตางๆ
รวมถึงเงินเดือน สวัสดิการของขาราชการสังกัด อปท ดวยที่มหาดไทยจะชวย
อุดหนุนมา โดยผานกรมสงเสริมฯ (สงเงินเดือนพวกคุณนั่นแหละ อุดหนุนให)
ดังนั้น ถาสอบไดจึงเปนขาราชการมีเงินเดือนจากสวนราชการของประเทศให
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ÁÒ´Ù¡Ñ¹Ç‹Ò ÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹¤×ÍÍÐäÃ áÅŒÇ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
เทศบาล
ราชการสวนทองถิ่นก็รูจักกันไปเบื้องตนแลว
ที่บอกวาใหบริหารจัดการดูแลกันเองดีๆนะ
บริหารเองเลย เลือกนายกฯเอง อีกทั้งเลือก
สภาบริหารมาเอง เปนคนในทองถิ่นแหละ
จะไดบริหารแถวบานตัวเองใหเจริญพัฒนา
โดยทางรัฐบาลจะไดชวยอุดหนุนสนับสนุน
เงินตางๆมาให รวมถึงเงินเดือนขาราชการ
สวัสดิการอะไรตางๆในแบบขาราชการจริง
ตลอดจนงบประมาณการพัฒนาทองถิ่นนั้น
ใหผานทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

อบจ
อบต
กทม
พัทยา

¹Õè¤×ÍËÅÑ¡¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍíÒ¹Ò¨à¾×èÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
===============================================
มาเปรียบเทียบใหดู เชน ครูผูชวย (ขาราชการครู)
ครูเทศบาล เจานายใกลชิด ก็คือ ผอ.โรงเรียนของคุณ สุดทายนายใหญจริงๆก็คือ นายกเทศมนตรี
ครู สพฐ เจานายใกลชิด ก็ ผอ โรงเรียน สูงขึ้นไปอีก ก็เปน ผอ.เขต ถาสูงไปอีก ก็เปน เลขาธิการ
กพฐ (บางคนใชภาษาพูดวา เลขาธิการ สพฐ : ตําแหนงนี้เทียบเทาอธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น) สูงกวาเลขาฯ กพฐ อีก ก็ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นี่แหละ เจานายครู สพฐ
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เงินเดือนครู สพฐ มาจาก งบ ของ กระทรวงศึกษาธิการ สงมายัง สพฐ แลวสงมาเปนเงินเดือน
แตเงินเดือนครู เทศบาล หรือครูองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดๆ มาจากงบ มหาดไทย สงมายัง
กรมสงเสริม สงตอใหองคกรนั้นๆจายใหเปนเงินเดือนครู (ขาราชการตําแหนงอื่นๆก็เหมือนกัน
เชน เปนนักวิชาการศึกษา เปนเจาหนาที่พัสดุ เปนนักพัฒนาชุมชน ฯลฯ ที่เขาเปดสอบกันนะ)
ถาคุณไปสอบได คุณก็กินเงินเดือน สวัสดิการขององคกรปกครองนั้นๆ (สมมติวาสอบไดทํางาน
เปนขาราชการตําแหนงการบัญชี ของ อบจ แหงหนึ่ง) ก็รับเงินเดือนจาก อบจ นั้น แตจริงๆแลว
เงินเดือนรวมถึงสวัสดิการถูกสงมาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (เปนเงินรัฐบาล / ภาษี
ประชาชนจายใหขาราชการนั่นเอง : เห็นไหมวาคุณก็เปนขาราชการเต็มรูปแบบ แตเราจะเรียก
คุณวาเปนขาราชการสวนทองถิ่น) แตถาสอบตําแหนงการบัญชี เขาทํางานในกรมอื่นๆ ที่ไมใช
อบจ อบต เทศบาล คุณก็ไดเปนขาราชการเต็มรูปแบบเหมือนกัน ขาราชการพลเรือนสามัญใน
สังกัดที่คุณสอบไดไปทํางาน (ไมใชขาราชการสวนทองถิ่น) ก็แคนั้นเอง เห็นภาพบางหรือยัง?
1. ทํางานในตําแหนงบัญชี ใน อบจ นายใหญที่สุดก็คือ นายก อบจ นั้นๆ
2. ทํางานตําแหนงนั้น (บัญชี) ใน อบต นายใหญที่สุดก็คือ นายก อบต
3. ทํางานตําแหนงนั้น (บัญชี) ใน เทศบาล นายใหญที่สุดก็คือ นายกเทศมนตรี
4. ทํางานตําแหนงบัญชี ในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น นายใหญก็คือ อธิบดีกรมฯ
ใหญขึ้นไปกวานั้นอีก หรือสูงกวานั้นก็คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
5. ทํางานตําแหนงนั้น (นักบัญชี) ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
นายใหญก็คือ เลขาธิการ กพฐ (สพฐ) ใหญกวานั้นอีกขึ้นไป ก็รัฐมนตรีฯ ศึกษาธิการ
1 , 2 , 3 ถือเปนขาราชการปกติดีๆนี่แหละ แตไดเปนขาราชการสวนทองถิ่นนั่นเอง
4, 5 เปนขาราชการพลเรือนสามัญ กรมสงเสริมฯ (มหาดไทย) และ สพฐ (ศึกษาธิการ)
ก็ไมไดตางอะไรกับ ขาราชการตํารวจ ก็เปนในแบบตํารวจ ขาราชการพยาบาล ก็เปนในแบบความ
เปนพยาบาล ขาราชการครู ก็เปนในแบบครู ขึ้นอยูกับสังกัดวาทําใหใคร งบเงินเดือนมาจากไหน
ใครบังคับบัญชา (เปนนายของเรา) แตโดยรวม ถาสอบเปนขาราชการได ภาพรวมๆก็คือมั่นคงดี
ในแบบความเปนขาราชการ มีเกษียณ มีบําเหน็จ บํานาญตามเรื่องตามราว เพราะกินเงินเดือน
และรับสวัสดิการอะไรๆ จากรัฐบาล (ภาษีประชาชน) เพียงแตวาจะเปนงบกรมไหน สังกัดไหน
ก็วากันไปแลวแตประเภทของคุณที่ไปสอบเขา (ซึ่งตอนนี้เขาจะสอบขาราชการสวนทองถิ่นกันนี่ไง)
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ขอควรระวังเกี่ยวกับลักษณะการสอบวาจะไดเปนขาราชการหรือพนักงานราชการ ดูดวย
ไมใชเอะอะวาจะไดเปนขาราชการอยางเดียว (ดูเงื่อนไขตําแหนงวาเขาใหเราบรรจุเปนใน
แบบไหน ก็เหมือนครูซึ่งสอนในโรงเรียนเดียวกัน อะไรๆดูเผินๆก็คลายกัน แตตางตรงที่วา
คนหนึ่งเปนขาราชการจริงๆ อีกคนเปนพนักงานราชการ อีกคนเปนครูอัตราจาง นั่นปะไร

ถาสอบเปนขาราชการ (ซึ่งตองขออนุมัติงบจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น จึงจะมีงบเงินเดือนจากรัฐบาลมาใหคุณจายในแบบเงินเดือนและ
สวัสดิการของความเปนขาราชการสวนทองถิ่น) คุณก็ไดเปนขาราชการ
เต็มรูปแบบ เหมือนขาราชการอื่นๆ เพียงแตสังกัดของคุณ คือ เทศบาล
หรือ อบจ อบต นั้นๆ เจานายของคุณ ก็คือหัวหนาหนวย หัวหนาสํานัก
ของคุณที่คุณทํางาน (เจานายที่ใกลชิด) แตเจานายจริงๆ สูงสุดของคุณ
ก็คือ นายกองคการบริหารฯ นั้นๆ หรือนายกเทศมนตรี นี่ คือนายใหญ
ของขาราชการสวนทองถิ่น คุณไมไดเปนลูกนองของผูวาราชการจังหวัด
ไมไดเปนลูกนองของอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือไมไดเปน
ลูกนองของผูบริหารระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (ไมใช) พวกเขาเปนสวนกลางที่สนันสนุนองคกรคุณ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีตําแหนงหลายลักษณะทั้งที่เปนขาราชการและที่ไมเปนขาราชการ
ก็ไมตางจากสังกัดอื่นๆ (แมกระทั่งครู สพฐ) ก็มีที่เปนขาราชการครูจริงๆ เปนพนักงานราชการ
หรือเปนระดับอัตราจาง จางสอนตามสัญญาจางรายป รายสามป (เงินเดือนนอย สวัสดิการไมมี)
ผูอานสังเกตดูดีๆนะวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขามีงบกําไร ขาดทุนของเขาเอง
มีงบที่สนับสนุนมาจากราชการสวนกลางดวย (จากมหาดไทย) ดังนั้น เขาจะจางพนักงานหรือ
ลูกจางในแบบตางๆได เชน วันดีคืนดีตําแหนงใดๆวางอยู เขาอยากไดคนทํางานเพิ่ม ไมทันได
ของบจากกรมสงเสริมฯ (คือไมมีงบจากราชการจริงๆ) เขาก็เอางบประมาณองคกรตนเองพอมี
มาจัดสรรจายเปนเงินเดือนแตก็จะไดเปนเงินเดือนในแบบของพนักงาน หรือพนักงานราชการ
แตไมใชเปนขาราชการเต็มรูปแบบ เพราะการสอบไมไดขอใชงบฯจากมหาดไทยจายเงินเดือน
หรือไมไดขอตําแหนงเปดสอบผานตัวกลาง (ราชการกลาง) แตเปดตําแหนงสอบเองเลยนั่นไง
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ปกติเวลาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆเปดสอบเอง มักจะเปนตําแหนง
ลักษณะของพนักงานราชการ ไมใช ขาราชการ เพราะไมไดขอทําเรื่องสอบ
ผานกองกลางหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แตใชงบสวนตัวสอบกัน
ดังนั้น กอนเราจะสอบตางๆ เราตองดูดวยวา ตําแหนงที่เขาเปดสอบนั้น ได
ระบุใหเปนสถานภาพเชนไร ใหเปน ขาราชการ หรือ พนักงาน ดูตรงนี้ดวย
¡ÒÃÊÍº·ÕèÁÕâÍ¡ÒÊä´Œà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¨ÃÔ§ ¡ç¤×Í¡ÒÃÊÍº·Õè¼‹Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÒ§
ËÃ×Í ¡Ê¶ áººÊÍºÃÍºÁË¡ÃÃÁÃÐ´Ñº»ÃÐà·È ·Õè·Ø¡¤¹¡íÒÅÑ§ÃÍ¤ÍÂ¡Ñ¹¹Õé
à¾ÃÒÐà»š¹¡ÒÃÊÍºâ´ÂÊ‹Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÁÕ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµíÒáË¹‹§¨Ò¡¡ÃÁÏáÅŒÇ
¨Ö§ÁÕâÍ¡ÒÊä´Œà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ «Öè§¨ÐàÃÕÂ¡Ç‹Òà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹¹Ñè¹àÍ§
à¢ÒãËŒ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÒ§¨Ñ´ÊÍºà¾ÃÒÐÇ‹ÒäÁ‹µŒÍ§¡ÒÃãËŒà¡Ô´·Ø¨ÃÔµ ÅÍ§ÊÑ§à¡µÇ‹Ò
Í»· µ‹Ò§æ¨Ñ´¡ÒÃºÃÔËÒÃä´Œ´ŒÇÂµÑÇàÍ§ ¡çÊ‹Íà¤ŒÒãËŒ·Ø¨ÃÔµ§‹ÒÂæ áµ‹¶ŒÒÊÍº
áºº¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÒ§¨ÐÂÒ¡á¡‹¡ÒÃ·íÒ¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµã´æ µÒÁà¨µ¹Ò¢Í§ÃÑ°ºÒÅ
«Öè§ä´ŒãªŒ Á.44 ÊÑè§à»ÃÕéÂ§ãËŒ ¡Ê¶ (¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÒ§) à»š¹¼ÙŒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´ÊÍº
ÍÂ‹Ò§â»Ã‹§ãÊ ÂØµÔ¸ÃÃÁ ÊÑè§ÁÒª‹Ç§µŒ¹»‚ áÅŒÇ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡çä´ŒàÃ‹§·íÒ§Ò¹ÊÍº¡Ñ¹

ผูเ้ ขียนเชื่อว่าไฟล์อ่าน บวกคลิปอธิบายชุดแรกสุ ดที่ปล่อยออกมานี้ คงจะเป็ นประโยชน์
เชิงความรู ้ได้มากมายทีเดียว สําหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่ มต้นทิศทางไหนในการสอบว่าเขาทํา
อะไรกัน ยังไง เริ่ มยังไง อยากได้คาํ แนะนํา ติดตามไฟล์ต่อๆไป และตามเพจของเราไว้ก็
จะได้ความรู ้ มากมายชัดเจน เราทําวิจยั ด้านการสอบของประเทศไทยมาสิ บกว่าปี แล้วนะ
ช่วยคนสอบข้าราชการได้เป็ นหมื่นคนแล้วมั้งที่ผา่ นมาหลายปี (เราแค่ไม่เปิ ดตัวโจ๋ งครึ่ ม)
ไม่ได้ทาํ การประชาสัมพันธ์ ตูมๆตามๆ เหมือนที่เพจอื่นๆ เขาทํากัน ใครเข้ามาเจอกันถือว่า
มีโชค ได้รู้ขอ้ มูลระดับประเทศ ชัดเจน ถูกต้อง มีมาตรฐาน แต่ถา้ จะให้ดี แนะนําเข้าไปใช้
ใช้นวัตกรรมติวออนไลน์ ราคาไม่ถึงพันบาท กฎหมายหลักที่สอบนั้น คุณเคลียร์หมดแน่ๆ
มีท้ งั คลิปวิดีโออธิบายดี มีท้ งั ไฟล์เอกสารอ่านง่าย และแนวข้อสอบ ให้โหลดใช้งานกันได้
คนจ่ายตังค์เข้าไปใช้แล้วสองร้อยกว่าคนเมื่อเดือนก่อน ป่ านนี้คงทําข้อสอบถูกหมดแล้วมั้ง
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ผูวาราชการจังหวัดเกี่ยวอะไรดวยกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูวาราชการจังหวัดตางๆ ไมไดเกี่ยวโดยตรงกับองคการบริหารสวนจังหวัด สวนตําบล
หรือเทศบาลใดๆ ไมไดมีสว นมาชวยบริหารจัดการ วางแผน หรือ ยุงเกี่ยวกับงบประมาณใดๆ
และไมสามารถสั่งการ (สั่งงานเหมือนเจานายสั่งลูกนอง) กับนายกองคการบริหารตางๆไดดวย
ไมสามารถสั่งการขาราชการสวนทองถิ่นได หากเปนขาราชการสวนทองถิ่น ไมใชลูกนองของ
ผูวาราชการจังหวัดแตเปนลูกนองของนายกองคการบริหารของคุณเอง ซึ่งผูวาราชการจังหวัด
ก็มีสวนเกี่ยวของการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูบาง ในฐานะ กํากับ ดูแล นั่นเอง
แตผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับ ดูแล องคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ ยังไง
ก็สังเกตวา องคกรตางๆ อบจ อบต เทศบาล บริหารเองได ไดรับการกระจายอํานาจให
ไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมฯ (มหาดไทย) ทําอะไรก็ทําไป ภายใตกฏหมาย ทําใหดีๆนะ
แลวอิสระไง ยังไงละ ถาเกิดฝายบริหารระดับสูงขององคกรใดๆ ทุจริตทําไงละ หรือทําอะไรผิดๆ
ไมถูกตองละ ใครจะรู ใครจะทําอะไรได นี่เอง เขาจึงใหผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนคนกลางหรือ
เปนขาราชการระดับสูง เปนผูกํากับ ดูแล สอดสอง เสนอแนะ แนะนํา หรือคอยดูวาเหลาผูบริหาร
องคกรตางๆ ไมไดทําอะไรผิดปกติ นอกลูนอกทางนะ ถาไมโอเค ผูวาก็ดําเนินการตอไป เรียกวา
การกํากับ ดูแล (อีกทั้ง ก็มีสวนชวยสนับสนุน แนะนําไดบาง นิดๆหนอยๆ ตามสมควรนั่นเอง)
หรืออีกนัยก็คือ ผูวาฯ เปนตัวกลางประสานงานระหวาง อปท กับ สวนกลาง
ผูวาราชการจังหวัด กํากับ ดูแล องคการบริหารสวนจังหวัด และ เทศบาลในจังหวัดตน
นายอําเภอ กํากับ ดูแล องคการบริหารสวนตําบล แตละอําเภอที่นายอําเภอใดๆทํางาน
ä¿Åà¹×éÍËÒá¹Ð¹íÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊÍºÍ§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹»ÃÐÁÒ³ 14 Ë¹ŒÒ¹Õé
¤§à»š¹»ÃÐâÂª¹¡Ñº¼ÙŒÍ‹Ò¹ä´ŒµÒÁÊÁ¤ÇÃ â´ÂÂÑ§ÁÕÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ·ÕèàÃÒÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂ¹íÒ·Ò§
¤ÇÒÁÃÙŒà¾×èÍ¡ÒÃàµÃÕÂÁÊÍºä´Œ´Õ ·Ñé§ÁÕá¹Ç¢ŒÍÊÍºáÅÐà¹×éÍËÒÊÍºµ‹Ò§æ µÔ´µÒÁä´Œ·Õèà¾¨
·Õè¨ÃÔ§ÁÕÇÔ¸ÕÊÃŒÒ§¤ÇÒÁä´Œà»ÃÕÂº¤¹Í×è¹ÍÂÙ‹ ªíÒÃÐà§Ô¹à¢ŒÒµÔÇ¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÍ¹äÅ¹äÁ‹¶Ö§¾Ñ¹ºÒ·
ÃÑºÃÍ§¤ÇÒÁÃÙŒà¡Ô´»˜§á«§Ë¹ŒÒ¤¹ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ·Õè¡íÒÅÑ§àÇÔè¹àÇŒÍËÒË¹Ñ§Ê×ÍÊÍºµÒÁà¾¨µ‹Ò§æ
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·íÒäÁ àÃÒ¨Ö§¾ÂÒÂÒÁª‹ÇÂ¾Ç¡¤Ø³·Õè¨ÐÊÍºÍÂ‹Ò§ÊØ´ã¨ ¡çà¾ÃÒÐ¾Ç¡¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃ·Õè¾Öè§·Õè¨ÃÔ§ã¨
ÍÂÒ¡ãËŒ¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ´Õ¡Ç‹Ò ª‹ÇÂ¹íÒ·Ò§ ª‹ÇÂá¹Ð¹íÒ áÅÐÊÔè§·Õè¾Ç¡¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¤×Í
¾×é¹°Ò¹¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹àÃ×èÍ§µ‹Ò§æÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ ¨Ò¡¹Ñé¹¾ÍÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨áÅŒÇ ¡ç¤‹ÍÂä»
àÊÒÐáÊÇ§ËÒ¢ŒÍÊÍºµ‹Ò§æ ÁÒ½ƒ¡·íÒ áµ‹¶ŒÒäÁ‹à¢ŒÒã¨»ÃÐà´ç¹á¡‹¹¾×é¹°Ò¹ ½ƒ¡¢ŒÍÊÍºä»¡çÁÖ¹
ä´Œá¤‹·‹Í§ä»ÊÍº «Öè§¨ÐàÊÕÂà»ÃÕÂº¤¹·Õèà¢ÒÁÕ¾×é¹°Ò¹¤ÇÒÁÃÙŒ´Õ ÁÕ¢ŒÍÁÙÅ´ÕÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ã¹¡ÒÃÊÍº
คนจํานวนหนึ่ง กําลังจะสอบมีการถามวา อปท แตกตางจาก อบจ อยางไรคะ
บางคนก็เรียก อปท บางก็เรียก อบจ แลวเทศบาลนี่เปน อปท ไหมคะ งงมาก
à»š¹àËµØ¼Å·Õàè ÃÒµŒÍ§ª‹ÇÂàËÅ×Íà¡×éÍ¡ÙÅ·Ø¡·‹Ò¹ãËŒÁÕ¾×é¹°Ò¹¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèá·Œ¨ÃÔ§
อปท เปนคํายอ คําเรียกรวมๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พูดภาพรวม เหมารวม
อปท คือ อบจ เทศบาล อบต กทม พัทยา สุขาภิบาล (สุขาภิบาลตอนนี้ไมมีแลว)
แตถาพูด อบจ อบต เทศบาล อะไรแบบนี้ ถือเปนการเจาะจงเขาไปตรงๆในสวนนั้นๆ
อบต เปน อปท ไหม = เปนสิ
เทศบาล เปน อปท ไหม = เปนสิ
อปท ก็คือ อบจ ใชไหม = ก็ใชไง แตก็มีอื่นๆอีกนะ ที่เปน อปท
อบจ นี่ใช อปท ไหม = ก็ใชอีกนั่นไง อบจ ก็คือ อปท นั่นแหละ
อําเภอ เปน อปท ไหม = ไมไดเปน / องคการอนามัยโลก เปน อปท ไหม ไม ไมไดเปน
พูดชื่อ อปท มาสัก 3 – 4 ชื่อซิ เชน เทศบาลนครรังสิต องคการบริหารสวนจังหวัดเลย
องคการบริหารสวนตําบลเกาะชาง เทศบาลเมืองตรัง จะใหพูดอีกกี่ อปท ก็คอยๆนึกสิ
เคลียรแลวเนาะ คําวา อปท กับ อบจ อบต เทศบาล มีความแตกตางกันตรงไหน
สมมติตั้งชื่อเพจวา เตรียมสอบ อปท น้ําหนักจะพอๆกับทีต่ ั้งชื่อเพจวา เตรียมสอบทองถิ่น
คือ ติวหมด ใหความรูหมด ทั้งในเรื่อง อบจ อบต เทศบาล พัทยา กทม ตางๆ (เพจรวมๆ)
แตถาตั้งชื่อเพจ เตรียมสอบ อบจ ก็ใหแคความรูองคการบริหารสวนจังหวัด ใครจะมาสอบ
อบต เทศบาล อยามาดูเพจนี้ ไมมีความรูใหนะ เพจนี้เฉพาะ อบจ อะไรประมาณนั้นนั่นเอง
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วิธีที่เราชวยใหคนสอบขาราชการไดที่ 1 – 2 ขึ้นบัญชี เปนขาราชการไดจริงๆ แบบชวยดีๆ
คือเราสรางนวัตกรรมออนไลนไว เปนคลิปวิดีโออธิบายไดดีมากๆ ประกอบดวยการอธิบาย
ที่เขาใจแบบประทับใจ ความรูเกิดชัดจนนาทึ่ง คุณก็ลองดูแคคลิปตัวอยางของเราไมกี่คลิป
คงจะเห็นนัยบงชี้วาทําไมผูคนมากมายที่ไดติว ไดดู จึงชื่นชมหนักหนา ขอบคุณมาแลวซ้ําๆ

นอกจากคลิป ก็มีไฟลเอกสารดาวนโหลดใหอาน เปนเอกสารอานงาย เขาใจไดดี อานคือ
ประทับใจเหลือจะกลาว ทําไวดี ความรูแนน เปนประโยชนคุมคามากๆ คุณก็ดูเอกสารตัวอยาง
ที่เราโหลดใหเพจตางๆให อานดูเองวา เปนประโยชนอยางแทจริง ไดอยางไร มีผลงานตั้งมากมาย
ที่เราปลอยออกมา และหวังสรางนวัตกรรมออกมาชวยใหทุกคนสอบได โดยราคาก็ไมไดแพงเวอร
จึงมีอยูวิธีหนึ่งที่เปนวิธีชวยได คุณก็เพียงชําระเงิน เขารวมนวัตกรรม
ราคา 400 - 500 - 900 บาท ตามโปรโมชั่น เพื่อจะเขาไปดูวดิ ีโออธิบาย
และไฟลเอกสาร พรอมแนวขอสอบเหลานั้นที่ทําไวใหเพื่อเตรียมสอบไดดี
ความรูอันกอเกิดจะคุมคากวาการตะเวณใชเงินสามสี่พัน ไลซื้อหนังสือมา
อานเปนสิบๆเลม ยังมึนๆงงๆ ในเรื่องราว เพราะนวัตกรรมเรานาทึ่งมาก
ทัง้ ลักษณะของวิดโี อทีบ่ รรยายเนื้อหาดี เขาใจงายและไฟลเอกสารดีจริงๆ

อาจารยคะ หนูเคยติวออนไลนกับอาจารยทานอื่นมาแลว หมดเงินไปก็หลายพันบาทนะ
แตบอกตามตรงวา ติวออนไลนอาจารยใชเงินแค 500 บาท คุมคากวาเยอะมากๆ คือวา
หนูไดความรูใหมๆเยอะมากๆ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่ทํานวัตกรรมดีๆออกมาแบบนี้
หนูโชคดีมากเลย ที่มาเจอเพจอาจารย จริงๆเพื่อแนะนําวา อาจารยติวดีมากก็เลยลองดู
¹Õè¤×ÍÊÔè§·Õè¤¹à¢ŒÒä»ãªŒ¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÍ¹äÅ¹¢Í§àÃÒä´Œ¡Å‹ÒÇäÇŒ »ÃÐÁÒ³¹Õé

สิ่งที่เราทํามาเพื่อสรางประโยชนแกคนเตรียมสอบอยางแทจริง ยินดียิ่งครับ

