
 
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที ่2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) โดยม ีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธาน
การประชุม  

 

  (1) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    (ไม่มี) 

  (2) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 

  (3) เรื่องท่ีกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

  (4) เรื่องด่วน 
   3. ร่างพระราชบัญญัติการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ได้โดยสะดวก พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 15 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565) ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
   ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 313 เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
จ านวน 35 คน ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติภายใน 7 วัน 
   4. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 14 มาตรา 249 มาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 มาตรา 254 เพิ่มมาตรา 
254/1 มาตรา 254/2 มาตรา 254/3 มาตรา 254/4 มาตรา 254/5 และมาตรา 254/6) (นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 76,591 คน เป็นผู้เสนอ) 

   ด้วย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับประชาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 76,591 คน  
ได้ร่วมกันเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... พร้อมด้วย
บันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) เพ่ือให้ 
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณา ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่ ร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับดังกล่าว ตามาตรา 77 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2565 มาตรา 16 ประกอบมาตรา 13 และได้จัดท า
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รายงานผลการด าเนินการของการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามข้อบังคับการการประชุม
รัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 116 วรรคหนึ่ง และเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์
รัฐสภา ตามข้อบังคับการการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 115 แล้ว  
   นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 14 มาตรา 249 
มาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 มาตรา 254 เพิ่มมาตรา 254/1 มาตรา 254/2 มาตรา 
254/3 มาตรา 254/4 มาตรา 254/5 และมาตรา 254/6) แถลงหลักการและเหตุผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีบทบัญญัติในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีเนื้อหาสาระอันเป็นอุปสรรคต่อการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น จนท าให้การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นตามหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นไม่อาจเกิดขึ้นได้จริงเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและ 
การคลัง การจัดท าและการ ใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการจัดท า
บริการสาธารณะในระดับท้องถิ่นโดยทั่วไป เพ่ือแก้ไขปัญหาหน้าที่และอ านาจที่ซ้ าซ้อนกับราชการส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น ไม่กลายเป็นการบังคับบัญชา  
และเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องตรา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... นี้  

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. ยกเลิกบทบัญญัติในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 249 ถึงมาตรา 

254 และเพ่ิมบทบัญญัติใหม่ เป็นหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 249 ถึงมาตรา 254/6 แทน 
ก าหนดให้รัฐต้องจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบบกระจายอ านาจ และต้องให้

ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หากท้องถิ่นใด 
มีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความเป็นอิสระในการก าหนด 
นโยบาย การบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง การจัดท าและการใช้จ่าย
งบประมาณ และมีหน้าที่และอ านาจเป็นของตนเอง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจโดยทั่วไปในการจัดท า
บริการสาธารณะในระดับท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เว้นแต่เรื่องที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน
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ก าหนดให้รัฐบาล ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค มีอ านาจและหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะ
เฉพาะเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดท าได้และส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลกระทบ
และเดือดร้อนเสียหาย และเฉพาะเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดท าบริการสาธารณะ 
ได้มาตรฐาน รัฐอาจก าหนดมาตรฐานในการจัดท าบริการสาธารณะที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและ
ความสามารถในการตัดสินใจด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหากการจัดท าบริการสาธารณะ
ของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคซ้ าซ้อนกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การจัดท าบริการ
สาธารณะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมิให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดท าบริการ
สาธารณะนั้น เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอหรือไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะนั้นได้ 

ก าหนดให้มีกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
สาระส าคัญเกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่และอ านาจระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การจัดสรรสัดส่วนรายได้
ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัด ให้มีคณะกรรมการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้  การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าภารกิจดังกล่าวถ่ายโอนไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก าหนดให้มีกฎหมายก าหนดรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการเงินการคลัง และมีงบประมาณที่เพียงพอในการจัดท าบริการสาธารณะตาม
หน้าที่และอ านาจของตน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญคือ (1) อ านาจในการจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืน  
(2) อ านาจในการกู้เงินและการออกพันธบัตร และ (3) การก าหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

ก าหนดให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท า
บริการสาธารณะได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ (1) การจัดตั้ง
บริษัทจ ากัดหรือร่วมถือหุ้นในบริษัทจ ากัด โดยไม่จ าเป็นต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือสาธารณูปโภคเท่านั้น (2) การจัดตั้ง
องค์การมหาชนในระดับท้องถิ่น (3) การจัดตั้งสหการทั้งแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทเดียวกัน และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเภท โดยให้สหการมีอ านาจในการจัดเก็บ
ภาษีหรือรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้ และ (4) การมอบอ านาจให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะแทน 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ส่วนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นก็ได้ จ ากัดวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือได้รับเงินเดือนประจ า 
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่นไม่ได้ 
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ก าหนดเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น โดยการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรฐาน
สอดคล้องกัน และอาจได้รับการพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันได้ ก าหนดให้มีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ก าหนดให้มีกฎหมายก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ คือ (1) การก ากับดูแล 
จะกระท าได้เฉพาะตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่
ผู้มีอ านาจก ากับดูแลเห็นว่าการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ฟ้องต่อ
ศาลปกครองเพ่ือขอเพิกถอนการกระท านั้น (2) การยกเลิกอ านาจของผู้มีอ านาจก ากับดูแลช่วงก่อนที่การกระท าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลใช้บังคับ (3) การยกเลิกอ านาจของผู้มีอ านาจก ากับดูแลในการให้ความเห็นชอบใน
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น (4) การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งข้อบัญญัติท้องถิ่น มติ หรือการ
กระท าอ่ืนใดไปยังผู้มีอ านาจก ากับดูแล และ (5) การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือเพิกถอนค าสั่งยุบสภาท้องถิ่น และ
ค าสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ให้บทบัญญัติในกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้อ านาจกระทรวงมหาดไทยในการออกระเบียบเกี่ยวกับการก ากับดูแลทั้งหลายทั้งปวง และ
บรรดากฎ ระเบียบ หรือหนังสือเวียนที่ให้อ านาจก ากับดูแลทั้งหลายทั้งปวง สิ้นผลไป 

ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สมควรด ารง
ต าแหน่งพ้นจากต าแหน่ง และมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 

ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ ( 1) การจัดให้มีการศึกษา
ผลกระทบและการรับฟังความคิดเห็นก่อนการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระส าคัญ (2) การจัดให้มีการออกเสียงประชามติของประชาชน
ในท้องถิ่นเพ่ือตัดสินใจในเรื่องส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) การจัดตั้งสภาพลเมืองประจ าท้องถิ่น 
(4) การจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม และ (5) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการด าเนินการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย (ร่างมาตรา 3) 

2. ก าหนดให้คณะรัฐมนตรี จัดท าแผนการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคภายในสองปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และจัดให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค
ภายในห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา 4) 
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3. ก าหนดให้รัฐสภาด าเนินการตรากฎหมายในเรื่องต่อไปนี้ (1) การก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ (2) การก าหนดรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) วิธีการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4) การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) การถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และ (6) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา 5) 

4. ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายยกเลิกหน้าที่และอ านาจของราชการส่วนกลาง
หรือราชการส่วนภูมิภาคที่ซ้ าช้อนกับหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายแก้ไขหรือ
ยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายที่ขัดหรือแย้งกับหลักการบริหาร
ราชการแผ่นดินแบบกระจายอ านาจและความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น หรือที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวด 
14 ของรัฐธรรมนูญนี้ ต่อสภาผู้แทนราษฎร ภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และก าหนดให้
รัฐสภาพิจารณาและให้ความเห็นชอบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมาย
ดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยในส่วนของร่างกฎหมายยกเลิกหน้าที่และอ านาจของราชการส่วนกลางหรือ
ราชการส่วนภูมิภาคที่ซ้ าซ้อนกับหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ก าหนดหน้าที่และอ านาจของราชการส่วนกลาง
หรือราชการส่วนภูมิภาคที่ซ้ าซ้อนกับหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิ้นผลไป (ร่างมาตรา 6 
และ 7) 

สมาชิกรัฐสภา อภิปรายไม่สนับสนุนหลักการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 14 มาตรา 249 มาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 252 
มาตรา 253 มาตรา 254 เพ่ิมมาตรา 254/1 มาตรา 254/2 มาตรา 254/3 มาตรา 254/4 มาตรา 254/5 และมาตรา 
254/6) โดยให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ การกระจายอ านาจเป็นเรื่องที่ดี  
เป็นเรื่องควรประพฤติและปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
สนับสนุนเรื่องการกระจายอ านาจไว้อยู่แล้ว และร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอมาในครั้งนี้ อาจมีบทบัญญัติถึง 5 มาตรา 
ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 การกระจายอ านาจที่แท้จริงที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของ 
การบริการสาธารณะ หัวใจส าคัญคือ การกระจายอ านาจทางการคลัง การท าให้ท้องถิ่นมีรายได้ที่แท้จริง มีรายได้
ของตนเองให้มากพอ พ่ึงพาส่วนกลางให้น้อยลง ปัจจุบันรายได้ของท้องถิ่นมาจากรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และ
มาจากการอุดหนุนจากส่วนกลาง แสดงให้เห็นว่าท้องถิ่นต้องพ่ึงพาส่วนกลางอยู่ ดังนั้น ส่วนกลางจึงยังคงต้อง
ก ากับดูแลท้องถิ่น การกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นต้องพัฒนาโครงสร้างภาษีท้องถิ่นให้ครอบคลุม พัฒนา
ความสามารถในการจัดเก็บภาษี ปรับโครงสร้างภาษีที่รัฐส่วนกลางจัดเก็บและอุดหนุน เพ่ือให้ท้องถิ่นมีอิสระ
เพียงพอในการจัดการสาธารณะ การพ่ึงพิงรายได้จากส่วนอ่ืนท าให้ท้องถิ่นขาดแรงจูงใจในการหารายได้มาพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง อย่ามัวแต่รอรายได้จากการสนับสนุนจากส่วนกลาง  
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อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างภาษี และการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ สามารถท าได้
ภายใต้โครงสร้างของกฎหมายปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ให้อ านาจต่าง ๆ แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่แล้ว ทั้งนี้ การกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 
คือ การท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ จะท าให้การกระจายไปสู่ท้องถิ่น 
มีความชัดเจนและเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตลอดจนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลัก 
นิติธรรม ส าหรับปัญหาของท้องถิ่นคือ ภาระหน้าที่จากการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางไปให้
จ านวนมาก แต่มีงบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ ดังนั้น ปัญหาของท้องถิ่น จึงไม่เกี่ยวข้องกับ
รัฐธรรมนูญ แต่อยู่ที่การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมภารกิจที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้อง
แก้ปัญหาในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ การปรับโครงสร้างรายได้จากภาษีก็สามารถท าได้ในระดับ
พระราชบัญญัติ การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการออกพันธบัตรขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ต่างก็มีกฎหมายก็ให้อ านาจอยู่แล้ว ยกเว้นองค์กรบริหารส่วนต าบลเพราะมีขนาดเล็กเกินไป  
อีกทั้งการออกพันธบัตรนั้นจ าเป็นต้องมีการจัดล าดับความน่าเชื่อถือ ต้องมีที่ปรึกษาด้านการเงิน และการด าเนินการ
อย่างอ่ืนอีกหลายอย่าง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กจึงไม่มีความสามารถ  
ในการที่จะออกพันธบัตร ไม่ว่าเป็นการจัดท าในระดับรัฐธรรมนูญ หรือการจัดท าในระดับพระราชบัญญัติ 
ตราบใดที่เป็นหลักการที่ถูกต้องในการกระจายอ านาจ และตราบใดที่การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและวินัยการเงินการคลัง เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ทั้งสิ้น 

สิ่งที่จะเป็นปัญหาในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ มีการเสนอเพ่ิมเติมใน
มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 คือ มาตรา 4 ให้คณะรัฐมนตรีจัดท าแผนยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค 
ภายใน 2 ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญและให้จัดท าออกเสียงประชามติภายใน 5 ปี ซึ่งก็คือยกเลิกผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และที่ส าคัญไม่มีการท าประชามติ ไม่ผ่านการรับฟังความเห็นตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 77 อีกด้วย และไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน การแก้ไขสามารถท าได้แต่ต้องอยู่บน
พ้ืนฐานการปฏิบัติได้จริง รู้กาลเทศะ วุฒิภาวะ และสอดคล้องกับกาลเวลา  

ส าหรับข้อเสนอการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นเป็นเรื่องหลักการก าหนดแนวทาง
นโยบายให้เป็นประโยชน์ แต่ดูเนื้อหาผู้ที่เสนอมานั้น มีความกังวลและเป็นห่วงว่าเนื้อหาที่เสนอให้รัฐสภา
พิจารณาคล้ายกับการสนับสนุนให้เป็นรัฐอิสระ โดยเฉพาะในมาตรา 249 เนื่องจากทั้งหมดยังคงเป็นเนื้อหาเดิม 
แต่น ามาตัดแปะใส่เนื้อหาเพ่ิมเติมเข้าไป ที่ส าคัญคือมาตรา 6 และมาตรา 7 ถ้าดูตามข้อเสนอจะยกเลิกกฎหมาย 
การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดภายในระยะเวลา 60 วัน การยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคจะท าให้ประเทศเป็น 
รัฐเดี่ยว เพราะฉะนั้นในเนื้อหาที่เสนอทั้งหมดจะไม่ท าให้เกิดการกระจายอ านาจที่จะส าเร็จได้อย่างแท้จริง  
จึงไม่อาจรับหลักการในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้แสดงความกังวลในเรื่องการยกเลิก 
การปกครองส่วนภูมิภาค เหตุใดต้องก าหนดให้มีการจัดท าประชามติภายในระยะเวลา 5 ปี เพ่ือยุบเลิกราชการ
ส่วนภูมิภาค และการยุบเลิกราชการส่วนภูมิภาคนั้น รวมไปถึงการยกเลิกก านันผู้ใหญ่บ้านด้วยหรือไม่ ถ้าไม่มี
ราชการส่วนภูมิภาคแล้ว ส่วนท้องถิ่นกับส่วนกลางจะเชื่อมต่อกันได้อย่างไร 
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สมาชิกรัฐสภา อภิปรายสนับสนุนหลักการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 14 มาตรา 249 มาตรา 250 มาตรา 251 
มาตรา 252 มาตรา 253 มาตรา 254 เพ่ิมมาตรา 254/1 มาตรา 254/2 มาตรา 254/3 มาตรา 254/4  
มาตรา 254/5 และมาตรา 254/6) โดยให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ เพ่ือให้เกิด
การกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีอ านาจในการบริหารจัดการงาน มีบุคลากร  
และมงีบประมาณในการบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ให้กับท้องถิ่น และจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทันกับความต้องการของประชาชน ท าให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการ
ตนเอง เพราะบริบทและความท้าทายของประเทศมีความเปลี่ยนแปลงไป หากกระชับอ านาจไว้ที่ส่วนกลางมากเกินไป 
จะท าให้การแก้ไขปัญหาในแต่ละท้องถิ่นไม่ทันการณ์ ช่วยป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ลดปัญหา อุปสรรค 
และข้อจ ากัดในการท างานให้กับท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย ตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท าหน้าที่ช่วยเหลือภาระงานของส่วนกลาง เปิดโอกาส
ให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ ทุกจังหวัดเข้าถึงการบริการสาธารณะเพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม อันจะช่วยลด
ความเหลื่อมล้ าที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยลงได้ หลักการของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือถ่ายโอนภารกิจเดิม 
ที่อยู่กับส่วนกลางไปยังท้องถิ่น ยกเว้นภารกิจทางทหารและการป้องกันประเทศ ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการระหว่างประเทศ การด าเนินงานของธนาคารกลางและระบบเงินตรา และบริการ
สาธารณะอ่ืนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมทั้งประเทศ และกระจายงบประมาณไปให้ท้องถิ่น สัดส่วน
ร้อยละ 50 เพ่ือเป็นหลักประกันรายได้ให้แก่ท้องถิ่น ส าหรับประเด็นเรื่องความโปร่งใส มีหน่วยงานอิสระในการ
ตรวจสอบงบประมาณ และประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบท้องถิ่น ป้องกันการทุจริต การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบการท างานของท้องถิ่น มีการจัดท างบประมาณ
แบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน อันจะเป็นการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน เกิดการจัดท าบริการสาธารณะ
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและสมประโยชน์
มากที่สุด เป็นการปลดล็อกและคืนอ านาจให้กับท้องถิ่นตามหลักการกระจายอ านาจด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เป็นการลดอ านาจรัฐ เพ่ิมอ านาจให้กับประชาชน ท าให้ท้องถิ่น
เข้มแข็ง สามารถดูแลตัวเองได้ หากส่วนท้องถิ่นปกครองตัวเองให้เข้มแข็งได้ รัฐบาลก็จะรับภาระน้อยลง  
อย่าดูถูกประชาชน อย่าคิดว่าประชาชนคนไทยไม่มีความรู้ การที่ประชาชนจะตัดสินใจในการเลือกใครมาเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่นในระดับใด หมายความว่าเขาเชื่อว่าบุคคลคนนั้นจะน ามาหรือน าพาซึ่งการแก้ไขปัญหาได้ 

นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีความพร้อมในการรับการถ่ายโอน
ภารกิจ การจัดท าบริการสาธารณะ กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของท้องถิ่น
มีความเข้มแข็ง และมีการทุจริตน้อยกว่าส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานหลายหน่วยงาน รวมไปถึงมี
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุกโครงการ อีกท้ังท้องถิ่นเองก็มีความพร้อมในพัฒนาประเทศ 
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การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

นายวีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้เสนอร่างกฎหมาย ตอบชี้แจงประเด็นที่สมาชิกรัฐสภา 
ให้ข้อสังเกต ดังนี้ การกระจายอ านาจ คือ การท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ท าให้อ านาจการตัดสินใจ
ในเรื่องทรัพยากร รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการลงไปถึงภาคประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศตัวจริง 
บริบทของการกระจายอ านาจคือเครื่องมือหรือวิธีปฏิรูประบบราชการที่ส าคัญที่น าไปสู่การเพ่ิมอ านาจ เพ่ิมพลัง  
เพ่ิมสิทธิของประชาชน ตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น แต่ปรากฏว่า
ติดขัดในเรื่องของงบประมาณและอ านาจหน้าที่ เนื่องจากทุกอย่างต้องขอจากส่วนกลาง ฉะนั้นผลในทางลบ 
ที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างที่กระจายอ านาจลงไปอย่างไม่สมบูรณ์ ท าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่ต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วม นั่นหมายความว่าโครงสร้างที่เกิดขึ้นมีความเบ่งบานในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แต่หลังจากนั้นเริ่มท าให้
ภาคประชาชนอ่อนแอและเสื่อมถอยลง การกระจายอ านาจจะท าให้ประชาชนเข้มแข็งขึ้น มีอ านาจในการจัดการ
ตนเอง มีทรัพยากรเป็นของตนเอง อย่ากลัวว่าเมื่อให้อ านาจและงบประมาณกับประชาชนไปแล้ว ประชาชนจะ
บริหารจัดการได้ไม่ดี วันนี้คนไทยสามารถคิดบริหารจัดการและรับผิดชอบตัวเองได้  แต่ขอเพียงมีอ านาจรัฐ 
ในการรองรับสิทธิเหล่านี้ จะท าให้ภาคประชาชนกลับมาเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  

โครงสร้างของงบประมาณ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการกระจายอ านาจท าให้ ยังมี
ข้อจ ากัดหลายด้าน โดยรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ 700,000  
ล้านบาทต่อปี ถือเป็นร้อยละ 29.6 ของรายได้รัฐบาล ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะที่ต้องดูแลประชาชน 
จ านวน 76 ล้านคน แสดงให้เห็นว่างบประมาณด้านการพัฒนาไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องปรับสัดส่วนรายได้ของ
ท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าท้องถิ่นจะขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แต่ท้องถิ่นเพ่ิงมีอ านาจในการจัดเก็บ
ภาษีเพียง 20 ปี ก็สามารถด าเนินการจัดเก็บภาษีได้ดีเป็นล าดับ แต่รายได้ของท้องถิ่นไม่มาก เนื่องจากรัฐไม่ได้
ให้อ านาจทางภาษีกับท้องถิ่นอย่างเพียงพอ ท าให้มีรายได้จ ากัด และไม่มีอ านาจในการเสนอจัดเก็บโครงสร้าง
ภาษีใหม่ ๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับตัวเอง โดยสัดส่วนรายได้ขั้นต่ าของท้องถิ่นควรเป็นร้อยละ 45 ต่อ 55 แต่ปัจจุบัน
บทบาทและภารกิจของท้องถิ่นในการรับมือกับภัยพิบัติที่ไม่คาดคิดเพ่ิมขึ้นมาก จึงควรปรับสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อ
รัฐเป็นร้อยละ 50 ต่อ 50 เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมด้านภาษีของท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรในพ้ืนที่ เมื่อเพ่ิม
รายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว สิ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่กันคือ อ านาจในการจัดบริการสาธารณะ 
จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้น การมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นด่านหน้าในการจัดการภัยพิบัติ 
และการรักษาพยาบาลปฐมภูมิ สามารถด าเนินการได้ภายใต้หลักแนวคิดการปกครองตนเอง รวมไปถึงการจัดการระบบ
การศึกษา ประชาชนสามารถจัดหลักสูตรการศึกษาและดูแลบุตรหลานของตนเองได้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องโรงเรียนและ
การปฐมพยาบาล หากมีการถ่ายโอนไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะไม่ส่งกระทบกับความมั่นคงของ
รัฐบาล แตเ่ป็นการสนับสนุนให้ภาคประชาชนและท้องถิ่นรับผิดชอบดูแลตนเอง ซึ่งการวางรากฐานใหม่ส าหรับ
ท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ไม่เพียงพอต่อการปรับโครงสร้างของท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมีล าดับชั้น
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ของกฎหมายที่สูงขึ้นเพ่ือวางรากฐานของการกระจายอ านาจให้มีความชัดเจน ลดข้อจ ากัดในการด าเนินงาน
ให้กับท้องถิ่น เพ่ือให้รัฐบาลในอนาคตน านโยบายนี้ไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั่วประเทศก่อหนี้รวมกัน 30,000 ล้านบาทเศษ แต่เหลือค้างจริง 9,000 กว่าล้านบาท คิดเป็นไม่ถึงร้อยละ 1 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เมื่อกระจายอ านาจไปแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถ
จัดบริการสาธารณะได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนและก้าวกระโดด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม 
ในการกระจายอ านาจ จึงควรสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีอ านาจอิสระในการบริหารจัดการตนเอง 

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ ผู้เสนอร่างกฎหมาย ตอบชี้แจงประเด็นที่สมาชิกรัฐสภา 
ให้ข้อสังเกต ดังนี้ สมาชิกฯ หลายท่านแค่มองอ านาจหน้าที่ทั่วไปของท้องถิ่น โดยไม่ได้พูดถึงภาระหน้าที่ที่เป็น
หลักการของท้องถิ่น ปัจจุบันประชาชนเริ่มก้าวพ้นปัจจัยสี่ตามล าดับขั้น ท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องเติมเต็มความต้องการ
ให้กับประชาชน ขณะเดียวกันในฐานะของผู้น าท้องถิ่นต้องมีความยึดโยงกับประชาชนและถิ่นฐานบ้านเกิดของ
ตนเอง โดยพยายามยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น หน้าที่ของท้องถิ่นในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียง
การให้บริการสาธารณะทั่วไป แต่เป็นการยกระดับสมรรถนะการแข่งขันของท้องถิ่นเช่นเดียวกัน การที่สมาชิกฯ  
หลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่แก้ไขพระราชบัญญัติเดิม เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
เนื่องจากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาแล้วถึง 14 ครั้ง แต่กรอบอ านาจหน้าที่ยังคงเป็นอ านาจหน้าที่พ้ืนฐานทั้งสิ้น 
และไม่เคยพูดถึงหน้าที่ที่เป็นการผลักดันให้ท้องถิ่นก้าวไปข้างหน้า ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละ
ท้องถิ่นมีบริบททีแ่ตกต่างกัน อาทิ พ้ืนที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้น าท้องถิ่นไม่ได้มีหน้าที่แค่เพียงจัดบริการ
สาธารณะ แต่ต้องให้ความมั่นใจต่อประชาชนทั้งในแง่ของความปลอดภัย การลงทุนและธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งมีโอกาส 
จัดท าได้ แต่วันนี้มีข้อจ ากัดในหลายประเด็น ดังนั้น ท้องถิ่นจึงควรมีอ านาจและบทบาทในการปกป้องสิทธิของ
ประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศยังเหมือนกันหมด ภาครัฐ
ไม่เคยมองว่าในแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง แต่โครงสร้างทั้งหมดถูกก าหนดมาจากส่วนกลางท าให้
ไม่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นได้ ตลอดจนปัญหาเรื่องบุคลากร ซึ่งถูกก าหนดมาตรฐาน
และต าแหน่งต่าง ๆ จากส่วนกลางเช่นเดียวกัน จึงไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นทั้งสิ้น ส่วนประเด็น 
เรื่องงบประมาณนั้น หลายท้องถิ่นมีศักยภาพและสามารถหารายได้ด้วยตนเอง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การถูกล็อก 
ด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น เงินฝากต้องฝากกับธนาคารของรัฐเท่านั้น ไม่มีสิทธิฝากในธนาคารพาณิชย์อ่ืน ๆ ตลอดจน
ปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับการแก้ไขจากภาครัฐ หากมีการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นจะช่วยปลดล็อกปัญหาของแต่ละ
พ้ืนที่ได้ นอกจากนี้ ปัญหาที่สมาชิกฯ หลายท่านแสดงความกังวลในเรื่ องการทุจริตในท้องถิ่นที่มีมากขึ้นนั้น 
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นสังคมแบบเปิด ประชาชนมีความกล้าเข้าไปตรวจสอบ และมองด้วยความเป็นห่วง
และเป็นเจ้าของท้องถิ่นของตนเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่ท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ ประชาชนก็จะมีความหวงแหนและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการตักตวงผลประโยชน์จาก
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น ในแง่ของความโปร่งใสและการตรวจสอบของพ่ีน้องประชาชนนั้น สะท้อนผ่านผล 
การเลือกตั้งที่ผ่านมา มีความชัดเจนอย่างยิ่งว่าประชาชนได้มีวิวัฒนาการอย่างเต็มที่ ส่วนท้องถิ่นก็ต้องมีการพัฒนา
ตัวเองตลอดเวลาเพ่ือให้ประชาชนพึงพอใจ แต่ที่ผ่านมาติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายหลายประการ ดังนั้น  
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จึงจ าเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 14 เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถด าเนินการภารกิจเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ประชาชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 

ปัจจุบันท้องถิ่นยังมีอ านาจหน้าที่ไม่เพียงพอ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างมาก ท้องถิ่นเองก็มีข้อจ ากัดเนื่องจากท าได้เพียงเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และต้องให้สัมปทานกับเอกชน หากท้องถิ่นมีความพร้อมมีอ านาจหน้าที่ก็ไม่ต้องยกสิทธิในการด าเนินงาน 
ให้กับเอกชน ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้เกิดจากการวินิจฉัยที่ใช้ความคิดเห็นส่วนตน หากมีการปลดล็อกจะช่วยลดอุปสรรค 
ในการท างาน อ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นไม่เคยได้รับการปรับปรุงแก้ไข ในขณะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป  
แต่กฎระเบียบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงท าให้เกิดความล้าหลัง และมีการออกกฎระเบียบมาก ากับควบคุมท้องถิ่น  
โดยไม่ได้ลงไปดูพ้ืนที่จริง ท้องถิ่นเองก็มีความเหลื่อมล้ าเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานต่าง ๆ จนเป็นข้อจ ากัดและอุปสรรคในการสร้างภาพลักษณ์แก่ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดในการหา
รายได้ และรายได้ซึ่งมาจากการอุดหนุนของรัฐบาลร้อยละ 29 ไม่เพียงพอต่อภาระหน้าที่ที่ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ  
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนอิสระเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น เนื่องจากส านักงบประมาณไม่มีมาตรฐาน 
ในการจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะการส่งเสริมสมรรถนะของท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว  
ท้องถิ่นไม่มีอิสระในการหารายได้ การกู้เงินจากสถาบันการเงินเป็นไปได้ยาก จึงไม่สามารถผลักดันโครงการ 
ในระดับโครงการทางวิศวกรรมขนาดใหญ่มาก หรือเมกะโพรเจกต์ (Mega Project) ได้ กรณีการกู้เงินจากสถาบัน
การเงินไม่เป็นประเด็นที่น่ากังวล เพราะต้องมีการประเมินความสามารถในการใช้หนี้และมีการท าโครงการ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ รวมทั้งต้องเสนอเข้าสภาท้องถิ่นเพ่ือขออนุมัติ ซึ่งมีวินัยการเงินการคลังบังคับไว้อยู่แล้วทั้งสิ้น  

ปัจจุบันท้องถิ่นและประชาชนมีความพร้อมเป็นอย่างมาก การเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้สมัคร
หน้าใหม่เป็นจ านวนมาก มีคุณวุฒิ และมีความสามารถที่ดี มีการให้องค์ความรู้ให้กับบุคลากรของผู้น าท้องถิ่น  
สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการสร้างความพร้อมให้กับผู้น าท้องถิ่นในการตอบโจทย์ส าหรับอนาคตข้างหน้า ประชาชน 
เองก็มีความพร้อม มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง หากผู้น าท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่นคนใดปฏิบัติ
ตนไม่ดี ไม่เหมาะสม ย่อมจะได้รับการลงโทษจากประชาชนด้วยการไม่เลือกคนนั้นอีกต่อไป ความเป็นผู้น าท้องถิ่น 
มีทั้งความรับผิดชอบทางการเมืองและความรับผิดชอบต่อแผ่นดินเกิดของตัวเอง หากท าไม่ดีย่อมไม่มีพ้ืนที่ 
ให้กับตนเอง ทุกพ้ืนที่ในประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้นเพียงแต่จะอยู่ในรูปแบบใด 
โอกาสและปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นจากท้องถิ่นทั้งสิ้น หากสร้างท้องถิ่นให้มีอ านาจ มีหน้าที่ มีความเป็นอิสระ
ในการคิด และมีความเข้มแข็งจะช่วยรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ตราบใดที่ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
สร้างประชาชนให้มั่งคั่ง จะเป็นการลดภาระของรัฐบาลกลาง ในการหาเงินให้กับท้องถิ่น ถ้าท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
ก็ไม่ต้องขอพ่ึงเงินอุดหนุน และสามารถน าเงินส่วนทีเ่หลือไปจุนเจือสังคมที่อ่อนแอกว่าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้เสนอร่างกฎหมาย ตอบชี้แจงประเด็นที่สมาชิกรัฐสภา 
ให้ข้อสังเกต ดังนี้ การกระจายอ านาจไปยังท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขทุกปัญหาในทันที แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเทศเพ่ือให้ทุกคน ทุกพ้ืนที่มีอ านาจและทรัพยากรเพียงพอในการก าหนดอนาคตของตนเอง จะเป็นกุญแจ
ดอกส าคัญที่จะท าให้หลายปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานหลายสิบปีสามารถถูกแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดบริการสาธารณะ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือปัญหาเรื่อง 
ความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ โดยสมาชิกฯ หลายท่านมีความกังวลว่าการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นมากขึ้นนั้น 
ท้องถิ่นบางแห่งอาจไม่มีความพร้อมในการจัดท าบริการสาธารณะทั้งหมดแทนส่วนกลาง ซึ่งท้องถิ่นแต่ละแห่ง
ต่างก็มีศักยภาพที่แตกต่างกัน ความพร้อมของท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะ ประกอบด้วย การมีความเข้าใจ 
ในบริบทพ้ืนที่ของตนเองมากน้อยเพียงใด มีระยะเวลาเพียงพอในการท างาน และท าให้ประชาชนในท้องถิ่น
มั่นใจและยอมรับ ซึ่งท้องถิ่นมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน หากท้องถิ่นมีอ านาจและมีงบประมาณเพียงพอจะยิ่ง
ท าให้ท้องถิ่นมีความพร้อมในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกระจายอ านาจจึงไม่ใช่การแย่งชิงอ านาจระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น  
แต่เป็นการออกแบบกลไกการแบ่งงานให้ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นสามารถท างานที่ตนเองถนัดได้ดียิ่งขึ้น  

ส่วนข้อกังวลว่าการกระจายอ านาจจะท าให้ปัญหาการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นนั้น  
การรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง ไม่ใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของท้องถิ่น แม้ว่ารายงานของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะมีสถิติว่าปัญหาการทุจริตในท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่า
การทุจริตในส่วนกลาง โดยหากมองลึกลงไปภายใต้ตัวเลขสถิติดังกล่าว เป็นการสะท้อนว่าการการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่าการทุจริตในส่วนกลางจริงหรือไม่ หรือการทุจริตในระดับท้องถิ่นสามารถถูกตรวจสอบได้
อย่างชัดเจนกว่า ดังนั้น การกระจายอ านาจต่างหากจะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริต เพราะถูกประชาชนตรวจสอบและ
ติดตาม จึงท าให้ท้องถิ่นพบเรื่องการทุจริตมากกว่าส่วนกลาง การพบเรื่องทุจริตไม่ ได้หมายความว่าจะเกิด 
การทุจริตมากกว่า แต่คือการถูกตรวจสอบมากกว่าต่างหาก การรวมศูนย์อ านาจก่อให้เกิดการทุจริตมากกว่า
การกระจายอ านาจ การเลือกตั้งท้องถิ่นจึงเป็นวิธีการที่ตรงไปตรงมามากที่สุดที่จะถามประชาชนว่าต้องเห็น
นโยบายโครงการใด และผลการเลือกตั้งก็จะเป็นเกณฑ์ที่ชัดที่สุดว่าโครงการใดควรได้ไปต่อ โดยไม่เปิดช่องให้มี
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ประเทศไทยต้องมีการกระจายอ านาจมากขึ้น เพ่ือให้ท้องถิ่นท างานตอบสนอง
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดท าบริการสาธารณะที่ตรงกับ 
ความต้องการ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหน่วยงานท้องถิ่น โจทย์ส าคัญคือจะออกแบบการกระจายอ านาจ
อย่างไร เพ่ือให้เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยก้าวหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ  

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้เสนอร่างกฎหมาย ตอบชี้แจงประเด็นที่สมาชิกรัฐสภา
ให้ข้อสังเกต ดังนี้ มาตรา 249 เติมค าว่าการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบบกระจายอ านาจเพ่ือเป็น
หลักประกันว่า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดเข้ามา ไม่ว่าประเทศไทยจะมีใครเป็นรัฐบาลก็ตาม การจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินในประเทศนี้ต้องเป็นแบบรัฐเดี่ยว และเป็นรัฐเดี่ยวที่มีการกระจายอ านาจออกไปสู่
ท้องถิ่นมีการเติมข้อความขึ้นมาเพ่ือความชัดเจน 

มาตรา 251 เป็นสิ่งที่เสนอข้ึนมาใหม่โดยน าหลักการว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อไปนี้จะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะแบบทั่วไปในท้องถิ่นของตนเอง โดยไม่ต้องก าหนด
รายละเอียดว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นหลักการใหมโ่ดยในหลายประเทศมีการทดลองใช้ และมีงานวิจัยจ านวน
มากทีใ่ช้หลักการนี ้
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มาตรา 252 เกี่ยวกับสัดส่วนรายได้เป็นเรื่องที่เสนอข้ึนมาใหม่ พร้อมทั้งเพ่ิมเรื่องของ
การก ากับดูแลท้องถิ่นเข้ามาด้วย 

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และมีผล 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 
ประเด็นของก านันผู้ใหญ่บ้านที่สมาชิกฯ หลายท่านมีความกังวลนั้น ยืนยันชัดเจนว่า ไม่มีถ้อยค าไหนที่ระบุว่า
ให้ยกเลิกก านันผู้ใหญ่บ้าน และร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ไม่มีการน าไปสู่การยกเลิกก านั นหรือผู้ใหญ่บ้าน 
ทั้งนี้ ก านันและผู้ใหญ่บ้านอยู่ในพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ราชการส่วนภูมิภาคไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เพราะเป็นตัวแทนของส่วนกลางที่ส่งไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ  
แต่ก านันผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกตั้งจึงไม่เป็นส่วนภูมิภาค หากมีการเปลี่ยนแปลงจริง สถานะของก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ า ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อก านันผู้ใหญ่บ้านอย่าง
แน่นอน 

ส าหรับการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้ส่งผลให้มี
การยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคโดยทันที แต่เห็นว่าเรื่องนี้ส าคัญจึงเสนอว่าในอนาคตควรให้คณะรัฐมนตรี
ออกแบบแผนว่า หากมีการยุบเลิกจะต้องมีการโอนภารกิจอย่างไร และต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินด้วยการท า
ประชามติภายในระยะเวลา 5 ปี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าควรจะมีราชการส่วนภูมิภาค
ต่อไปหรือไม่ การยุบเลิกราชการส่วนภูมิภาคจะส่งผลกระทบต่อการเป็นรัฐเดี่ยว ไม่ได้สัมพันธ์ยึดโยงกับ
ราชการส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด เช่น สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น นอกจากนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
อยู่ภายใต้มาตรา 1 คือไม่สามารถส่งผลกระทบต่อรูปแบบของรัฐได้เลย แม้ว่าในมาตรา 4 จะเขียนเอาไว้ว่าให้
คณะรัฐมนตรีท าแผนยกเลิกภูมิภาคภายในสองปี และห้าปีให้ออกเสียงประชามติว่าจะยกเลิกราชการ  
ส่วนภูมิภาคหรือไม่ ส าหรับในมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 จะส่งผลให้ยกเลิกภูมิภาคภูมิภาคไปโดยปริยายนั้น  
สาเหตุที่เขียนเช่นนี้เพราะยึดจากสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนมาโดยตลอด ตั้งแต่มีการกระจายอ านาจอย่างเป็นระบบ
ในปี 2540 โดยหวังว่าจะมีกฎหมายกลาง ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  
หากมีกฎหมายอ่ืนขัดให้ยึดเอาพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2554 เป็นหลักแทน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับก าหนดอ านาจให้กระทรวง 
ทบวง กรมต่าง ๆ ซ้ าซ้อนกับท้องถิ่นที่มีการถ่ายโอนภารกิจ การคิดเช่นนี้ จึงเป็นการด าเนินการเพ่ือป้องกัน 
การซ้ าซ้อนของกฎหมาย เมื่อมีการประกาศใช้ในทางปฏิบัติกลับไม่เป็นเช่นนั้น แนวทางการตีความของคณะกรรมการ
กฤษฎีกายืนยันว่าพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2554 ไม่ใช่กฎหมายกลาง เมื่อเกิดการซ้ าซ้อนกันของกฎหมาย จะท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ 
การเสนอแก้ไขกฎหมายครั้งนี้จึงเป็นการเติมเต็มกฎหมายกระจายอ านาจของปี 2540 และ 2542 ที่น ามาใช้แล้วเกิด
ปัญหา จึงต้องเพ่ิมเติมเรื่องต่าง ๆ เข้ามาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนเขียนแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหา 
หากมีกฎหมายซ้ าซ้อนกันต้องมีการยกเลิกกฎหมาย โดยข้อเสนอดังกล่าวน ามาจากงานวิจัยหลายชิ้น ซึ่งระบุให้
ชัดเจนว่าต้องให้รัฐสภาเป็นผู้แก้กฎหมาย หรือหากไม่แก้ไขก็ต้องถือว่าท้องถิ่นมีอ านาจมาก่อน เพ่ือป้องกัน 
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การซ้ าซ้อนกันของกฎหมาย โดยในมาตรา 567 เป็นการจัดการปัญหาสภาพการกระจายอ านาจที่ไปไม่ได้ตลอด 20 ปี
ที่ผ่านมา การจัดการปัญหาอ านาจซ้ าซ้อนระหว่างราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่จะเกิดขึ้นได้ต้องท าเป็นพระราชบัญญัติ  
การตัดสินว่าจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่จะเกิดได้หรือไม่นั้น รัฐสภาจะเป็นผู้ตัดสิน ไม่ใช่การรวมตัวกัน
ของท้องถิ่นแล้วจะเสนอได้ ประเด็นสภาพลเมืองท้องถิ่นเป็นตัวแบบที่ใช้กันหลายที่และเป็นตัวกระตุ้นให้พลเมือง 
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยใช้ระบบการหมุนเวียนกันเป็นคนละ 1 ปี เพ่ือป้องกันการยุ่งเกี่ยวจากทางการเมือง 
ป้องกันการครอบง าทางการเมือง เป็นหลักประกันในการตรวจสอบความโปร่งใส การท าประชามติเรื่องการยกเลิก
ราชการส่วนภูมิภาคเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ จึงจ าเป็นต้องให้มีการออกเสียงประชามติ ซึ่งจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ 
ก็มีความคุ้มค่าและต้องให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเป็นผู้ตัดสิน หากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีข้อบกพร่อง
ประการใด สามารถปรับแก้ไขได้ตามกระบวนการประชาธิปไตย นอกจากนี้ เครื่องมือส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ า 
คือ เงินอุดหนุน ส าหรับท้องถิ่นท่ีเก็บรายได้ได้น้อยจ าเป็นต้องได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการท าภารกิจ 

นอกจากนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลโดยตรงในการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค 
และประชาชนต้องเป็นคนตัดสินว่าจะยุบเลิกราชการส่วนภูมิภาคหรือไม่ กฎหมายฉบับนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการกระจายอ านาจตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์ ถ้าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องส าคัญ อย่ากลัวว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะท าให้เกิดความแตกแยก เพราะมี
การเลือกตั้งท้องถิ่นมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ร่างกฎหมายที่เข้าชื่อมาโดยประชาชนสามารถยืนยันกลับไปได้
หากสภาหมดอายุไปก่อน โดยให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อมาร่วมยืนยัน ดังนั้นเรื่องนี้จึงมีโอกาสไปต่อได้ 
แม้สภาจะใกล้หมดอายุก็ตาม ปัจจุบันนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจอยู่แต่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน และมีความซ้ าซ้อนกับราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ทัง้นี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควร และผู้เสนอร่างกฎหมายอภิปรายสรุปเหตุผล
ของการเสนอร่างกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565  
เวลา 09.30 นาฬิกา เป็นการลงมติ และในเวลา 13.00 นาฬิกา จะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยในวันที่  
20 และ 21 ธันวาคม 2565 ไม่มีการนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา  และจะมีการประชุมครั้งสุดท้ายในวันที่  
28 - 29 ธันวาคม 2565 จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมเวลา 22.23 นาฬิกา  
 
 

ปิดประชุมเวลา 22.23 นาฬิกา 
 
     ************************ 

จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 


