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The objective of this study is to study the preparation for enforcement of 

backfilling and excavation act year 2000 of Khu Mueang Subdistrict Administrative 

Organization, Buriram Province. Two hundred and fifty five samples of this study 

were management, personnel, and member of council of seven Subdistrict 

Administrative Organizations including Hin Lek Fai, Toom Yai, Porn-Samrum, Khu 

Mueang, Non Kamun, Ban Pae, and Pa Keap.  The tool used in this study was a 

questionnaire.  The results showed that most samples were married males with the age 

of 40 years old and up. Most of them are member of Subdistrict Administrative 

Organization Council.  It was found that the overall preparation for enforcement of 

backfilling and excavation act year 2000 was at moderate level.  When analyzing each 

activity of preparation, it was found that personnel preparation was the most ready 

activity with the equipment preparation as the second most ready activity, whereas the 

service preparation was the least ready one.  The  results  of  the  survey  indicated that 

although Khu Mueang Subdistrict Administrative Organization realized the 

importance of backfilling and excavation act year 2000, the management for 

preparation was still needed to educate and engagement of people and also better 

understanding of law of personnel. Therefore, Khu Mueang Subdistrict Administrative 

Organization should provide knowledge about this act in many ways for efficiency and 

effectiveness.  
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหน่ึง  ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540             
( มาตรา 78 ) ไดใ้ห้ความส าคญักบัการกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ทอ้งถ่ิน ซ่ึงองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งปฏิบติัอ านาจหน้าท่ีต่างๆตามท่ีได้รับมอบหมายไห้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญท่ี
ก าหนดไว ้
       กฎหมายขุดดินและถมดิน คือ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 เป็น
กฎหมายท่ีตอ้งการก าหนดการต่างๆ  เพื่อควบคุมการขดุดินและถมดินในพื้นท่ีท่ีท าการก่อสร้างท่ีอยู่
อาศยั หรือเพื่อกิจการอ่ืนอย่างกวา้งขวางให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  เพื่อให้มีความ
ปลอดภยัแก่ชีวิต ทรัพยสิ์นของประชาชนทัว่ไป สมควรให้มีกฎหมายวา่ดว้ยการขุดดินและถมดิน 
ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยา  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนตามกฎหมาย
โดยเฉพาะจดัตั้งข้ึน  ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
และบริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารเขตผงัเมืองรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการผงัเมือง และในท้องถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
ก าหนด เป็นไปโดยถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

สาเหตุท่ีมีการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัขดุดินถมดินเน่ืองจากสภาวะในปัจจุบนัการก่อสร้าง
อาคารประเภทต่างๆ และการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาโดยกิจกรรม
เหล่าน้ีจะตอ้งมีการขุดดินหรือถมดินควบคู่กนัไปด้วยหากไม่มีการควบคุมอาจท าให้เกิดปัญหา
ตามมาในอนาคตได ้
 กฎหมายขุดดินและถมดินประกอบด้วย 

1. พระราชบัญญตัิการขุดดินและถมดิน   พ. ศ.  2543  ซ่ึงเป็นกฎหมายหลกัหรือกฎหมาย 
 แม่บทการขุดดินและถมดิน ประกอบดว้ยหมวดต่างๆคือ หมวด1 คณะกรรมการการ

ขดุดินและ ถมดิน หมวด 2 การขุดดิน หมวด 3 การถมดิน หมวด 4 พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
หมวด 5 การอุทธรณ์ หมวด 6  บทก าหนดโทษ 

2. กฎกระทรวง  เป็นกฎหมายท่ีก าหนดรายละเอียด เพิ่มเติมท่ีพระราชบญัญติัใหอ้ านาจ 
 ไว ้การออกกฎกระทรวงตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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3. ข้อบัญญตัิท้องถิ่น เป็นกฎหมายท่ีก าหนดรายละเอียดเฉพาะส าหรับทอ้งถ่ิน ออกได ้
ตามท่ีพระราชบญัญติัใหอ้ านาจไว ้

           การประกาศบงัคบัใชก้ฎหมายขดุดินและถมดินไม่ไดมี้ผลบงัคบัใชท้ัว่ประเทศ ทั้งน้ี มาตรา 
3 ในพระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัในทอ้งท่ีดงัต่อไปน้ี 1) เทศบาล 2) กรุงเทพมหานคร 3) เมือง
พทัยา 4) องค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั้งข้ึน ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 5)บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม
อาคาร 6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 
            ในพื้นท่ีท่ียงัไม่ได้ประกาศใช้พระราชบญัญติัขุดดินและถมดิน เพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน หากการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนรัฐมนตรีจะประกาศ
ก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ีในทอ้งท่ีอ่ืน นอกจากทอ้งท่ีตามวรรคหน่ึงตามท่ีเห็นวา่จ าเป็น
ก็ได ้
          ปัจจุบนัจงัหวดัท่ีใช้บงัคบัตามกฎหมายขุดดินและถมดินเต็มพื้นท่ีจงัหวดัแลว้ 13 จงัหวดั  
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา  นครปฐม 
เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต สงขลา และสุพรรณบุรี 
             องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคูเมือง  เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยู่นอก
เขตควบคุมอาคารและยงัไม่ไดอ้อกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใชบ้งัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการ    
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ในท้องท่ี เพื่อเป็นการวางแผนรองรับการประกาศบังคับใช้
พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาการเตรียมความพร้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  อีกทั้งปัญหาในดา้นต่าง ๆ  เพื่อน าไปสู่การพฒันารูปแบบและการ
วางแผนงานต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคูเมือง ในการ
บงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน 

1.2.2 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและการแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้
พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1   ขอบเขตดา้นประชากร 
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ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคูเมือง
จ านวน 7 แห่ง แยกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

- กลุ่มผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย  นายกและรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
- กลุ่มผูป้ฏิบติัประกอบด้วย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วน

ต าบลในสังกดัส่วนโยธา     
- กลุ่มสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ในการวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาถึงระดบัความพร้อมขององค์บริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ี

อ าเภอคูเมือง จังหวดับุรีรัมย์ ท่ีจะประกาศบังคับใช้กฎหมายขุดดินและถมดิน ซ่ึงมุ่งเน้นท่ี
พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543  เพื่อใหท้ราบถึงปัญหา การแกไ้ข และเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน 
 1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชเ้วลา 3 เดือนช่วงมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2556 
 1.3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
 การเก็บขอ้มูลความพร้อมของการเตรียมความพร้อม การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการ 
ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอคูเมืองใช้แบบสอบถาม ซ่ึง
ลกัษณะค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) แบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 1. แบบสอบถามรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 2. แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขดุดินและ 

ถมดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์  
 3. แบบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

 1.3.5 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีมีอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอคู
เมืองจากกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี  กลุ่มผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย  นายกและรองนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  กลุ่มผูป้ฏิบติัประกอบดว้ย  ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลและพนกังานส่วนต าบลภายใน
สังกดัส่วนโยธา  กลุ่มสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรศึกษาโดย
ใชแ้บบสอบถามพร้อมทั้งรวบรวมขอ้มูล เพื่อน าไปวเิคราะห์และประมวลผลต่อไป 
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 1.3.6    การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ถูกตอ้งทุกฉบบัมาบนัทึกขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยในการให้คะแนนแบบสอบถาม
เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ.2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 2. วิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้สถิติการแจกแจงความถ่ีและ ค่า
ร้อยละวเิคราะห์การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและ
ถมดิน  พ.ศ.2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ 
ใชค้่าสถิติ ค่าเฉล่ีย        ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในการพิจารณาถึงระดบัความ
พร้อมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอคูเมืองในการประกาศบงัคบั
ใชพ้ระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน 

1.4.2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบถึงประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการ พร้อมทั้งน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

1.4.3 ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถเลือกประเด็นปัญหาและอุปสรรคเพื่อน ามาวิเคราะห์               
หาแนวทางแกไ้ขและปรับใชต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

X
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บทที ่ 2 
ทฤษฏแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 แนวคิดและหลกัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.1  ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การปกครองทอ้งถ่ิน  คือ  การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในทอ้งถ่ินจดัการ

ปกครองโดยด าเนินการกนัเอง มีอ านาจอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความเหมาะสม มีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะท าการปกครองตนเองโดยอยู่ภายใต้กรอบการก ากบัดูแลของรัฐบาล เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมี
ขอบเขตพอควร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินอย่าง
แทจ้ริง หากมีอ านาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้น ก็จะกลายสภาพเป็น 
รัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความมัน่คงของรัฐบาล อ านาจของทอ้งถ่ินน้ีมีขอบเขตท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ตามลักษณะสภาพพื้นท่ี สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและความสามารถของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ซ่ึงหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะด าเนินการ
ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

1) หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ เอง   
เพื่อประโยชน์ในการบริหารตามหนา้ท่ี และเพื่อใชบ้งัคบัประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ  
เช่น  เทศบญัญติั ขอ้บญัญติัขอ้บงัคบั  เป็นตน้  

2) สิทธิท่ีเป็นหลกัในการด าเนินการบริหารทอ้งถ่ิน คือ อ านาจในการก าหนดงบประมาณ 
เพื่อบริหารกิจการตามอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยการปกครอง ทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

ทั้งน้ี หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะเป็นองค์กรท่ีจ าเป็นในการบริหาร และการปกครอง
ตนเองโดยจดัแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์การฝ่ายบริหาร และองค์การฝ่ายนิติบญัญติั เช่น การ
ปกครองทอ้งถ่ินแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะมีคณะผูบ้ริหารเป็นฝ่ายบริหาร และสภาองคก์าร-
บริหารส่วนต าบลเป็นฝ่ายนิติบญัญติั  

ปัจจุบนัราชการส่วนทอ้งถ่ิน มีอยู ่5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพทัยา 
เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) ชุมพล สังขท์อง  
(2552)  

หากกล่าวโดยสรุป องคก์รปกครองส่วนเป็นการปกครองรูปแบบหน่ึงในระดบัทอ้งถ่ินโดย
รัฐกระจายอ านาจและหน้าท่ีด้วยการก าหนดให้มีหน่วยงานย่อยควบคุมดูแลกิจการในท้องถ่ิน         
มีสิทธิตามกฎหมายและอิสระในการปกครองตนเอง ส่วนใหญ่ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีปกครองจะเป็นคนใน
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ทอ้งถ่ินท่ีผา่นการเลือกตั้ง โดยอิสระจากประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ วิธีการน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองอยา่งใกลชิ้ดโดยรัฐจะดูแลแต่เพียงบางส่วนเท่านั้น 

2.1.2 ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นรินทร์  เมฆไตรรัตน์ และคณะ (2546) ได้กล่าวถึงความส าคญัขององกรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินวา่ ภายในรัฐสมยัใหม่ การรวมศูนยอ์  านาจมีขีดจ ากดั เน่ืองจากการบริหารปกครองประเทศ
ท่ีประกอบไปดว้ยประชากรมากมายและพื้นท่ีอนักวา้งไกลโดยรัฐบาลท่ีศูนยก์ลางแต่เพียงสถาบนั
เดียวย่อมเป็นส่ิง ท่ี เ ป็นไปได้ยาก หรือเกิดสภาพของความ ‚ไม่ประหยัดในเชิงขนาด‛ 
(‘diseconomies of scale’) จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการถ่ายเทอ านาจในทางการเมืองการปกครอง
ให้อยู่ในมือขององค์กรหรือสถาบนัท่ีอยู่นอกศูนยก์ลางออกไป ดว้ยเหตุน้ี คุณค่าและความส าคญั
ของการปกครองทอ้งถ่ิน มีดงัต่อไปน้ี  

1) การปกครองท้องถ่ินช่วยสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนภายใน
ทอ้งถ่ิน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยทางการปกครองจ านวนเล็ก ๆ ท่ีมี
มากมายกระจายอยู่ทัว่ประเทศ โดยพื้นท่ีเหล่านั้นย่อมมีความแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะทางกายภาพ วฒันธรรม และวิถีชีวิตของผูค้นในท้องถ่ินนั้น ๆ ท าให้การ
บริหารและการปกครองท่ีมีลกัษณะของการรวมศูนยอ์  านาจอยูท่ี่รัฐบาลเพียงแห่งเดียว 
ไม่สามารถท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการและปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนนั้น ๆ จึง
จ าเป็นตอ้งกระจายระบบงานใหมี้ลกัษณะคล่องตวัและปรับตวัใหย้ืดหยุน่ นัน่ก็คือ การ
สร้างหน่วยการปกครองท่ีเรียกว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อให้มาจดัท าบริการ
และแก้ปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน และยงัจะเป็นการสร้างเสริมความเขม้แข็ง
ใหก้บัหลกัความรับผดิชอบตามระบอบประชาธิปไตย (Democratic Accountability)  

2) การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เฉพาะแต่เดิมรัฐบาลด าเนิน
กิจการเก่ียวกบัการปกครองหรือบริการสาธารณะเอง  เม่ือมอบอ านาจบางส่วนให้กบั
องค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วภาระของรัฐบาลจึงลดลง แต่ทั้ งน้ีต้องอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐบาล 

3) การปกครองทอ้งถ่ินเป็นรากฐานของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเพราะถือ
วา่เป็นการให้ประชาชนรู้จกัการเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองรู้จกัใช้สิทธิและหน้าท่ี
ในการเป็นพลเมือง  ในท่ีสุดก็จะท าให้ประชาชนเขา้ใจถึงระบบการปกครองตนเอง 
เขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายท่ีอยู่ภายใตโ้ครงสร้างทางการบริหาร ไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหาร และท่ีส าคญัคือการเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของ
ประชาชน และในท่ีสุดจะท าให้เกิดการพฒันาทางการเมืองได้ และการท่ีปกครอง

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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ทอ้งถ่ินช่วยสร้างเสริมความรู้ความเขา้ใจในทางการเมือง ถือไดว้า่เป็นสถาบนัฝึกสอน
ประชาธิปไตยใหป้ระชาชน  

4) สร้างการมีส่วนร่วม (Participation) การมีอยูข่องรัฐบาลในระดบัทอ้งถ่ิน หรือในระดบั
ภูมิภาค ยอ่มเอ้ือต่อประชาชนในการเขา้มามีส่วนร่วมในทางการเมืองไดม้ากกวา่ เป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัชุมชนของตน 
และการเขา้มาบริหารกิจการสาธารณะต่าง ๆ ภายในชุมชนดว้ยตวัเอง จะเป็นผลให้
ประชาชนเหล่าน้ีได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในทางการเมืองการปกครองตาม
หลักการปกครองตนเอง และน าไปสู่การเติบโตของ ‚ความเป็นพลเมือง” ในหมู่
ประชาชน  

5) สร้างความชอบธรรม (Legitimacy) ความห่างไกลทั้งในทางภูมิศาสตร์และในทาง
การเมือง ยอ่มท าใหก้ารตดัสินใจโดยสถาบนัทางการเมืองท่ีห่างไกลออกไปจากชุมชน
ทอ้งถ่ิน อาจจะไม่ได้รับการยอมรับ ในทางตรงกนัขา้มหากการตดัสินใจกระท าใน
ระดับชุมชนท้องถ่ิน มีแนวโน้มท่ีจะได้รับการยอมรับและเป็นการสมเหตุสมผล
มากกวา่ ท าใหก้ารตดัสินใจในทางการเมืองการปกครองนั้นมีความชอบธรรม  

6) ด ารงหลักเสรีภาพ  (Liberty) หากอ านาจทางการเมืองการปกครองถูกรวบอยู่ ท่ี
ศูนยก์ลางมากเกินไป เป็นไปไดท่ี้จะเกิดการใช้อ านาจในทางท่ีลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของปัจเจกบุคคล และสร้างความเสียหายให้กบัสังคมโดยรวมไดง่้าย ในทางตรงขา้ม 
การกระจายอ านาจจึงเป็นมรรควิธีหน่ึงในการปกป้องเสรีภาพของปัจเจกบุคคล โดย
การท าใหอ้ านาจมีการกระจดักระจายออกไป อนัจะน าไปสู่การสร้างโครงข่ายของการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนั (Checks and Balances) ระหวา่งศูนยก์ลาง
กบัพื้นท่ีนอกศูนยก์ลาง  

2.1.3   อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีเกิดข้ึนตามหลักการกระจายอ านาจปกครอง 
กล่าวคือ เป็นองคก์รท่ีรับมอบภารกิจบางอยา่งจากรัฐมาด าเนินการจดัท าเอง โดยภารกิจท่ีจดัท านั้น
เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัทอ้งถ่ิน และเป็นกิจการท่ีทอ้งถ่ินสามารถจดัท าไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่ารัฐ เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ข้ึนอยูก่บัสภาพความเป็นอยูข่อง
ทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง ดงันั้นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเขา้ใจปัญหาและจดัท าภารกิจไดดี้กว่า
ส่วนกลาง มีอิสระในการบริหารจดัการ โดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลจากส่วนกลางและมีขอบเขต
ข้ึนอยู่กบัรัฐเป็นผูก้  าหนด หน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งค านึงถึง
ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่วมทั้งภาระหนา้ท่ีท่ีถูกก าหนดข้ึน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งจดัท า

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
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ให้เกิดประโยชน์กบัทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริง ตรงกนัขา้มถา้หากไม่มีการค านึงถึงส่ิงเหล่าน้ีก็จะส่งผล
เสียต่อทอ้งถ่ินมากกว่าผลดีท่ีจะเกิดข้ึน  อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใช้
วตัถุประสงคข์องการใชอ้ านาจหนา้ท่ีเป็นเกณฑ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ อ านาจหนา้ท่ีใน
การจดัท าบริการสาธารณะ (Service Public) และอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบ (Police) 
การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน คือ การใช้หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) ให้กบั
ประชาชนโดยตรง การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อให้ประชาชนมีอ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบั
กิจการต่างๆ ท่ีเป็นสาธารณะของทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง ตามภารกิจหน้าท่ีท่ีระบุให้ด าเนินการอย่าง
ชดัเจน มีพื้นท่ีรับผิดชอบชดัเจน มีผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนหรืออาจจะ
ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน (กิตติศกัด์ิ   แพรวพรายรัตน์,  2553) 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัความพร้อม 

2.2.1   ความหมายของความพร้อม 
ค าวา่ ‚ พร้อม ‛ ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ 

เป็นค าวิเศษณ์ท่ีมีความหมายวา่ ครบถว้น ส่วนค าวา่ ‚ ความพร้อม ‛ เป็นค านามซ่ึงจะมีความหมาย
วา่ความครบครัน หรือมีทุกอยา่งครบแลว้‚ความพร้อม ‛เป็นค าแสดงกิริยาร่วมหรือในเวลาเดียวกนั
หรือในท านองนั้น เช่น ไปพร้อมกนั ถึงพร้อมกนัโดยปริยายหมายความวา่ ครบครัน(ครบครัน)
หมายถึงพร้อมเพรียง ไม่ขาดเหลือ บริบูรณ์เช่น งานพร้อม ดีพร้อม เตรียมพร้อมเสร็จ  เช่น      
พร้อมแลว้ 

สุภาวดี  ฉตัรจรัสกูล (2552)  ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความพร้อมหมายถึง สภาพบุคคลหรือ
องคก์รท่ีมีภาวะสมบูรณ์ทั้งทางกายภาพและกระบวนการท่ีมีความสามารถท่ีจะรู้จดัท าและด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสัมฤทธิผล 

สมคิด  ทาศิริ  (2541) อา้งถึงใน ธนวรรณ  ปัญญาค า (2553) กล่าววา่ ความพร้อมเป็นสภาพ
หรือคุณภาพของการเตรียมการอนัเน่ืองมาจากการเตรียมความรู้ความสามารถความพอใจ ความ
กระตือรือร้น  ตลอดจนถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้ ในการท่ีจะกระท าส่ิงใด ส่ิงหน่ึง ให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การเตรียมความพร้อม หมายถึง  การเตรียมตวัเองก่อนกระท าการหรือท างานท่ีจะท าหรือ
งานไดรั้บมอบหมาย เป็นการท าความเขา้ใจในงานท่ีจะท า การศึกษาเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บเพื่อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคน์ั้น 

สรุปไดว้า่  ความพร้อมหมายถึงสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจของบุคคลท่ีมีอยู่
และ มีความเป็นไปได้ท่ีจะปฏิบติักิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดยเกิดจากวุฒิภาวะ 
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แรงจูงใจและประสบการณ์เดิมสูงพอท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ไดโ้ดยสะดวก โดยความพร้อมอาจ
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือจากการกระตุน้ 

2.2.2 องค์ประกอบของความพร้อม 
นฤตพงษ ์ ไชยวงศ์ (2540) อา้งถึงใน เบญจมาศ วชัโรภาส (2545) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบ

ความพร้อมไว ้4 ดา้น คือ1. ดา้นร่างกาย เช่น วฒิุภาวการณ์เจริญเติบโตของอวยัวะในร่างกาย 2. ดา้น
สติปัญญา เช่น การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเรียนหรือปฏิบติั 3. ดา้นอารมณ์และสังคม เช่น ความพึง
พอใจต่อส่ิงท่ีมากระตุน้หรือส่ิงท่ีจะเรียนรู้ 4. ดา้นจิตวิทยาและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ประสบการณ์ต่างๆ
เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเรียนรู้หรือปฏิบติั 

ทฤษฎีความพร้อมของ (Hersey and Blanchard) ซ่ึงมีองค์ประกอบหลกัอยูส่องดา้น คือ 
ดา้นความสามารถ (ability) ประกอบดว้ย ความรู้ ความเขา้ใจทกัษะ และประสบการณ์ ส่วนอีกดา้น 
คือ ความเต็มใจ (willingness) ประกอบดว้ย การให้ค  ามัน่สัญญา หรือ ความผกูพนั แรงจูงใจในการ
ท างาน และความมัน่คง 

 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการใช้กฎหมาย 

2.3.1 ความหมายของกฎหมาย 
ค าวา่ ‚ กฎหมาย ‛ ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง กฎท่ี  

สถาบนัหรือผูมี้อ  านาจสูงสุดในรัฐตราข้ึนหรือท่ีเกิดข้ึนจากจารีตประเพณีอนัเป็นท่ียอมรับนบัถือ
เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบติัตามหรือเพื่อก าหนดระเบียบแห่ง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือระหวา่งบุคคลกบัรัฐ 

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ให้ความหมายวา่ กฎหมายคือ ค าสั่งทั้งหลายของผูป้กครองว่า
การแห่งแผน่ดิน ต่อราษฎรทั้งหลาย เม่ือไม่ท าตามแลว้ธรรมดาตอ้งรับโทษ 

2.3.2 ทฤษฎกีารบังคับใช้กฎหมาย 
ไชยดิษฐ์  ปัญญาเหมือนสกุล (2551) ไดอ้ธิบายวา่ กฎหมายเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัยิ่งท่ีรัฐ

จะน ามาใชอ้า้งเพื่อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมท่ีอยูใ่ตป้กครอง กฎหมายเหล่านั้นจึงเป็น
กรอบท่ีสมาชิกในสังคมทุกคนแมแ้ต่ผูใ้ชอ้  านาจปกครองตอ้งผกูพนัและปฏิบติัตามตั้งแต่เกิดจนตาย 
โดยทัว่ไปกฎหมายจะมีอ านาจบงัคบัแก่สมาชิกในสังคมทนัทีเม่ือผา่นขั้นตอนและกระบวนการต่าง
ทางนิติบญัญติั และรัฐบาลไดป้ระกาศ ใชบ้งัคบั  บทกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆเป็นถอ้ยค าอยู่
ในหนังสือหรือในราชกิจจานุเบกษาใช้บงัคบัแก่สมาชิกในสังคม ให้เกิดผลบงัคบัตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีถูกตราข้ึนโดยรัฐ ซ่ึงอาจจะเป็นองคก์ารฝ่ายนิติบญัญติัหรือองคก์ารฝ่าย
บริหารเองและมีองคก์ารของรัฐอนัไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายปกครองเป็นกลไกส าคญัใน
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การบงัคบัใชก้ฎหมาย ตามแต่ละประเภทของกฎหมายดว้ยเหตุท่ีวา่กฎหมายแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
สาขาย่อมมีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั กลไกการบงัคบัการให้เป็นไปตามตวับทกฎหมายก็ย่อม
แตกต่างกนั ซ่ึงหากรัฐประสงค์จะใช้การบงัคบัใช้กฎหมายไม่ว่าเป็นสาขาใด ให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีตราข้ึน เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีระบบการเจา้หนา้ท่ีและความสัมพนัธ์ใน
อ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายแต่ละลกัษณะนั้น ก็จะตอ้ง
ศึกษาถึงลกัษณะของงาน  

ส าหรับกฎหมายขดุดินถมดินท่ีจะท าการศึกษา ประเทศไทยไดมี้การบญัญติักฎหมายเพื่อใช้
ในการควบคุมไวโ้ดยเฉพาะโดย ใชช่ื้อวา่ ‚พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543‛ ซ่ึง
พระราชบญัญติัดงักล่าวของไทย มีทั้งสภาพบงัคบัในลกัษณะของโทษอาญา (Punishment) รวมทั้ง
สภาพบงัคบัในทางป้องกนั (Prevent) ผลร้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงเกิดผลจากการด าเนินการ โดยมี
องคก์ารของรัฐเป็นกลไกในการบงัคบัใช้ (Enforce)  
 
2.4 พระราชบัญญตัิการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 
         2.4.1 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ประกอบดว้ยกฎหมาย 3 ลกัษณะ 
คือ 
        1. พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ซ่ึงเป็นกฎหมายหลกัหรือกฎหมาย

แม่บทการขุดดินและถมดินประกอบดว้ยหมวดต่าง ๆ ไดแ้ก่ หมวด 1  คณะกรรมการ
ขดุดินและถมดินหมวด 2  การขดุดิน หมวด 3 การถมดิน  หมวด 4  พนกังานเจา้หนา้ท่ี  
หมวด 5  การอุทธรณ์  หมวด 6 บทก าหนดโทษและบทเฉพาะกาล 

 2. กฎกระทรวง เป็นกฎหมายท่ีก าหนดรายละเอียด เพิ่มเติมท่ีพระราชบญัญติัให้อ านาจไว้
การออกกฎกระทรวงตอ้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด  ดงัน้ี 

มาตรา 5 พระราชบญัญัติน้ีมิให้ใช้บงัคบัแก่การขุดดินและถมดิน ซ่ึงกระท าโดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมายอ่ืนท่ีไดก้ าหนดมาตรการในการป้องกนัอนัตรายไวต้ามกฎหมายนั้นแลว้ 

ส าหรับเจตนารมณ์ของการก าหนดขอ้ยกเวน้ตามมาตรา  5  แห่งพระราชบญัญติัการขุดดิน
และถมดิน  พ.ศ. 2543  นั้น  ก็เพื่อเป็นการลดความซ ้ าซอ้นในการปฏิบติัตามกฎหมายในกรณีท่ีไดมี้
กฎหมายเฉพาะท่ีได้ก าหนดมาตรการในการป้องกนัอนัตรายในการขุดดินและถมดินไวแ้ล้วใน
ขั้นตอนของการอนุญาตตามกฎหมายนั้นๆ  ซ่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งพิจารณาตามขอ้เท็จจริง
เป็นกรณีไป  เช่น  กรณีการขุดดิน ในการก่อสร้างฐานรากของอาคารขนาดใหญ่  ซ่ึงไดรั้บอนุญาต
ให้ก่อสร้างตามกฎหมาย  ว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ซ่ึงมีการก าหนดมาตรการในการป้องกนัการ
พงัทลายของดินหรือส่ิงก่อสร้างไวแ้ลว้  โดยมีการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
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มาตรการท่ีก าหนดของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  จึงถือเป็นกรณีไดรั้บการยกเวน้มิให้ใช้
บงัคบัตามพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ.  2543 อีกตามความในมาตรา 5ฯ เป็นต้น
ส าหรับพระราชบญัญติัโรงงานฯ  มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมดูแลการจดัตั้งโรงงาน  ก าหนดขอบเขต
การประกอบกิจการโรงงาน  และส่งเสริมการประกอบกิจการโรงงาน  การใชเ้คร่ืองจกัรแต่ละชนิด
แต่ละประเภทโดยมิไดมี้เจตนารมณ์เพื่อป้องกนัอนัตรายในการขุดดินและถมดิน  เป็นการเฉพาะ
ดงัเช่นพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  ดงันั้นแมผู้ป้ระกอบการจะไดรั้บอนุญาต
ให้ประกอบกิจการดูดทรายตามพระราชบญัญติัโรงงานฯ  ดังกล่าวแล้ว  ก็ยงัคงตอ้งปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  ดว้ย 

มาตรา  6  เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการพงัทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้าง  ตลอดจน
การอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด ดงัเช่น 

(1) บริเวณหา้มขดุดินหรือถมดิน 
(2) ความสัมพนัธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความ 
(3) ลึกหรือขนาดของบ่อดินท่ีจะขุดดิน11  ความสูงและพื้นท่ีของดินท่ีจะถมดิน  และ

ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน 
(4) วธีิป้องกนัการพงัทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 
(5) วธีิการใหค้วามคุม้ครองและความปลอดภยัของคนงานและบุคคลภายนอก 
(6) หลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไขอ่ืนในการขดุดินหรือถมดิน 

 3. ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  เป็นกฎหมายท่ีก าหนดรายละเอียดเฉพาะส าหรับทอ้งถ่ิน ออกได้
ตามพระราชบญัญติัใหอ้ านาจไว ้ ดงัน้ี 

 มาตรา  7  ในกรณีท่ีมีการออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา  6  แลว้  ให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติัตามกฎกระทรวงนั้น  เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา  8 
 ในกรณีท่ียงัมิไดมี้การออกกฎกระทรวงก าหนดใดตามมาตรา 6 ให้องค์การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัท้องถ่ินก าหนดเร่ืองนั้นได้  ในกรณีท่ียงัได้มีการออกขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองใดตามวรรคสองแลว้ ถา้ต่อมามีการออกกฎหมายก าหนดเร่ืองนั้น ให้ขอ้ก าหนด
ขอ้บญัญติัท้องถ่ิน ในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กับกฎกระทรวงเป็นอนัยกเลิก และให้ข้อก าหนดของ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในส่วนท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงยงัคงใช้บงัคบัต่อไปได้ จนกว่าจะมี
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใหม่ตามมาตรา 8 แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 
 การยกเลิกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามวรรคสาม ยอ่มไม่กระทบกระเทือนต่อการด าเนินการท่ีได้
กระท าไปแลว้ โดยถูกตามขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น 
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 มาตรา 8 ในกรณีท่ีได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา 6 แลว้ให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในเร่ืองนั้น ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดรายละเอียดในเร่ืองนั้นเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว ้
ในกฎกระทรวงโดยไม่ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว 

(2) เป็นการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองนั้นขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว 
เน่ืองจากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทอ้งถ่ิน  การออกขอ้บญัญติั ทอ้งถ่ิน
ตาม (2) ให้มีผลบงัคบัใช้ได้เม่ือ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและได้รับ
อนุมติัจากรัฐมนตรี  

 คณะกรรมการจะตอ้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินนั้นตาม (2) ให้เสร็จภายในหกสิบวนั นับแต่วนัท่ีได้รับข้อบญัญติัทอ้งถ่ินนั้น ถ้าไม่ให้
ความเห็นชอบใหแ้จง้เหตุผลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นทราบดว้ย  
 ถา้คณะกรรมการพิจารณาขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้นไม่ส าเร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม
ให้ถือว่าคณะกรรมการไดใ้ห้ความเห็นชอบในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้นแลว้ และให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ี
ได้รับขอ้บญัญติัท้องถ่ินนั้น ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมติัตามวรรคสอง (สถาบนัพฒันาบุคลากร
ทอ้งถ่ิน) 
 2.4.2 ความเป็นมาและเหตุผลของพระราชบัญญตัิการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

ในปัจจุบนัสังคมไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาและ
ไดมี้การน าทรัพยากรดินมาใชใ้นการประกอบการต่าง ๆ อยา่งมากมาย เช่นในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ท่ีตอ้งมีการถมท่ี การปรับพื้นท่ีอยู่อาศยัของประชาชน การขุดหน้าดินขาย เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรม
เหล่าน้ีท าให้มีการน าทรัพยากรดินมาใช ้บางพื้นท่ีมีการขุดดินท่ีลึกมากจนท าให้โครงสร้างของดิน
เกิดการเปล่ียนแปลงถึงกบัพงัทลาย การกระท าขา้งตน้ท าให้ส่งผลกระทบถึงความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นรวมถึงสภาพแวดลอ้ม ความเป็นอยูข่องชุมชนเปล่ียนไป จากสภาพปัญหาดงักล่าวจึง
ไดมี้การบญัญติักฎหมายข้ึนมาบงัคบัใช้เพื่อให้การขุดดินและถมดินมีการควบคุมดูแลให้เป็นไป
อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการโดยไม่ส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกบั
ผูใ้ด 

พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ไดมี้การประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 
2543 โดยมีหมายเหตุ แห่งการประกาศใชไ้วท่ี้ทา้ยพระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว ดงัน้ี 

เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ  โดยท่ีปัจจุบนัมีการขุดดินเพื่อน าดิน 
ไปถมพื้นท่ีทีท าการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัหรือ   เพื่อกิจการอ่ืนอยา่งกวา้งขวาง แต่การขดุดินหรือถมดิน 
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ดงักล่าวยงัไม่เป็นไปโดยถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ    ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ทรัพยสิ์นและความ 
ปลอดภยัของประชาชนได้ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินเพื่อให้ขุดดินหรือ     
ถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมาย
โดยเฉพาะจดัตั้งข้ึน ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวง มหาดไทยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
และบริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร เขตผงัเมือง รวมตาม
กฎหมายว่าดว้ยการผงัเมืองและในทอ้งท่ีอ่ืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 
เป็นไปโดยถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี (พระราชบญัญติัการขุดดิน
และถมดิน 2543) 

พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ท่ีประกาศบงัคบัใช้มีการควบคุมโดย
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจในการออกขอ้ก าหนด หรือ
ขอ้บญัญติัของทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถใช้บงัคบัในเขตทอ้งถ่ินนั้นได ้ และให้อ านาจแก่เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน ในการควบคุมดูแลโดยการออกค าสั่งให้แกไ้ขปรับปรุง การรับแจง้หรือไม่รับแจง้ การสั่ง
พกัใชห้รือเพิกถอนการรับแจง้ รวมทั้งเปรียบเทียบคดี ซ่ึงน่าจะปฏิบติัให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
พระราชบัญญติัฯน้ียงัให้สิทธิแก่ประชาชนหรือผูป้ระกอบการท่ีได้รับค าสั่งจาก เจ้าพนักงาน
ทอ้งถ่ินท่ีเห็นว่าไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกตอ้ง มีสิทธิท่ีจะยื่นอุทธรณ์ต่อผูว้่าราชการจงัหวดั หรือ
คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน กรณีผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูอ้อกค าสั่ง ไดแ้ลว้แต่
กรณี 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัพระราชบัญญตัิการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดินมีอยูม่ากมายท่ีก าหนดข้ึน

เพื่อบงัคบัใชซ่ึ้งมีบริบทของขอ้กฎหมายท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งต่อกนัโดยมีทั้งพระราชบญัญติั  
กฎกระทรวง และขอ้บญัญติัต่างๆ  เช่น 

1. พระราชบญัญติัการผงัเมือง  พ.ศ. 2518 
2. พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 
3. พระราชบญัญติัโรงงาน  พ.ศ. 2535 
4. พระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
5. พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  พ.ศ. 2535 

 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สุวิช นิคมเพช็ร์ (2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาผลกระทบจากการขุดดิน ในพื้นท่ี
จงัหวดัปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการขุดดินในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
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เพื่อน าผลกระทบนั้นมาเปรียบเทียบกบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และน า
ผลกระทบเหล่านั้นมาศึกษาวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนต่อชีวิต 
และทรัพยสิ์นของประชาชนหรือก าหนดค่าต่าง ๆ อนัน าไปสู่ขอ้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 
และแกไ้ขในอนาคต ต่อไปในการศึกษาคร้ังน้ีไดด้ าเนินการโดยเก็บรวบรวมขอ้มูล จากสภาพบ่อดิน
ในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี น ามาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุของผลกระทบ
นั้นๆ ผลการศึกษาพบวา่ สาเหตุท่ีท าให้การขุดดินเกิดมีการพงัทลายลงมา ส่วนใหญ่เน่ืองจากพื้น
ท่ีดิน มีจ  ากดั แต่ปริมาตรความตอ้งการถมดินนั้นมีมาก ดงันั้นจึงมีการขุดบ่อดินให้ลึก แต่การขุดดิน
ไม่ไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และไม่มีขอ้มูลผล
การเจาะส ารวจดินท่ีจะน ามาวิเคราะห์สภาพดินเพื่อน ามาแกไ้ขหรือป้องกนัการพงัทลายของบ่อดิน 
ไม่วา่จะเป็นสาเหตุใด  

ไชยดิษฐ์ ปัญญาเหมือนสกุล  (2551) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจขุดดินถมดิน บ่อดิน  โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ ขุดดินหรือท าบ่อดิน และการถมดิน ซ่ึงได้ประกาศบงัคบัใช้มาเป็น
ระยะเวลาหน่ึงแลว้ ปรากฏว่ายงัมี หลกัเกณฑ์และขอ้บกพร่องท่ีควรแกไ้ขเพิ่มเติม และบทบญัญติั
ของกฎหมายซ ้ าซ้อนกบับทกฎหมาย อ่ืน เช่น พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   พระราชบญัญติั การผงัเมือง พ.ศ. 2518  พระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินต่าง ๆ ท าให้เป็นอุปสรรคในการประกอบ ธุรกิจดงักล่าว  จากการศึกษาท าให้
ทราบว่า  ปัญหาเน่ืองมาจากบทบญัญติัหรือเน้ือหาบางประการก่อให้เกิดปัญหา  อุปสรรคในการ
บงัคบัใชก้ฎหมายต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐเอง การบัญญัติพระราชบัญญัติน้ีข้ึนบังคับใช้จึงไม่มีผล
บงัคบัเป็นกฎหมายใหทุ้กคนไดป้ฏิบติัตามอยา่งแทจ้ริง แมจ้ะมีกฎกระทรวงบญัญติัถึงวิธีการขุดดิน
และถมดินมาบงัคบัใช้ แต่ตราบใดถ้าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมิได้บญัญติัให้ก าหนดตาม
กฎกระทรวงดงักล่าว ทอ้งถ่ินน้ีไม่สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัน้ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง และไม่สามารถ
เรียกร้องความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อผูเ้สียหายและไม่สามารถป้องกนัการทรุดตวัของดินโครงสร้าง
ของดินได ้

ชาตรี  เปรมเจริญ (2550) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขดุดิน 
และถมดิน โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
กฎกระทรวงท่ีบญัญติัและการบงัคบัใช้ต่อเน่ืองกนักบัการขุดดิน ถมดิน และศึกษาหาผลกระทบ
ของการขดุดินและถมดินต่อสภาพส่ิงแวดลอ้มบุคคลและทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่กลเ้คียงเพื่อน ามาวิเคราะห์
หาแนวทางแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ผลการศึกษาพบวา่องคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว  กล่าวคือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้ง
น ากฎกระทรวงท่ีบญัญติัเก่ียวกบัวิธีการขุดดินและถมดินมาก าหนดเป็นขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน เพื่อให้มี
ผลกระทบใช ้ ซ่ึงกฎหมายฉบบัน้ียงัไม่มีอ านาจบงัคบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้เม่ือไม่ปฏิบติั
ตามบทก าหนดโทษก็ไม่มี  จากบทบญัญติัดงักล่าวจึงไม่เป็นการป้องกนัปัญหาการขุดดิน ถมดินได้
อยา่งแทจ้ริง 
  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่าบทบญัญติัของกฎหมายการ
ปฏิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ยงัมีความละ
หลวม ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีจะปฏิบติัตามไดอ้ย่างไม่สมบูรณ์และ
แทจ้ริง ซ่ึงมีขอ้จ ากดัหลาย ๆ ดา้นท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือองคก์รท่ียงัขาดความ
พร้อม ขอ้กฎหมายท่ียงัไม่ครอบคลุม ซ่ึงอาจเป็นการท าให้การใช้อ านาจทางกฎหมายไม่มีความ
สมบูรณ์เท่าท่ีควรจนท าใหเ้กิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมาในท่ีสุด   กฎหมายการขุดดินและถมดินน้ียงั
ไม่ไดมี้ผลประกาศบงัคบัใชท้ั้งประเทศ  ดงันั้นจึงเป็นความสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงระดบัความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการรองรับท่ีจะประกาศบังคับใช้
พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 
 
2.6 กรอบแนวความคิดการวจัิย 
 การวจิยัไดก้ าหนดกรอบแนวความคิดซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้และตวั
แปรตาม  ดงัน้ี 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ คุณลกัษณะบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน พื้นท่ีในการปฏิบติังาน   
จ  านวนปีท่ีปฏิบติังาน  
 ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) คือ ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อการเตรียม
ความพร้อมในการบงัคบัใช้ พระราชบญัญติัขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบล ในเขตอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ประกอบดว้ย 3  ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการเตรียมความพร้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 2. ด้านความพร้อมในการจดัเตรียมบุคลากร 3. ความพร้อมด้าน
เคร่ืองมือและการใหบ้ริการ  
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการท าวจิัย 

 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการเตรียมความพร้อมการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัการ     

ขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ เพื่อให้
ทราบถึงปัญหาการแกไ้ขและเป็นแนวทางปฏิบติัในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการ  ขุดดินและถม
ดินพ.ศ. 2543  เพื่อใหว้ตัถุประสงคด์งักล่าวส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ในบทน้ีเป็นการอธิบายเก่ียวกบั
ขั้นตอนการวจิยัดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 
3.1 ข้อมูลประชากร  

ประชากรในพื้นท่ีศึกษา คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคูเมือง  
จงัหวดับุรีรัมย ์ จ  านวน 7 แห่ง ทั้งหมด 258 คน  
 
3.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา  

ใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งตามวิธีการของ Taro Yamane เพื่อหา จ านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาก
ประชากรทั้งหมด โดยไดก้ าหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม ตวัอยา่งท่ียอมให้เกิดระหวา่งค่าจริง
และค่าประมาณร้อยละ 0.05 ตามสมการ   ดงัน้ี 

                N  
1 + N(e)2  

 
เม่ือ   n  คือ จ านวนขนาดตวัอยา่งประชากรท่ีตอ้งการ  

N  คือ จ านวนประชากรทั้งหมด  
e  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (0.05)  

   
                     256  

1 + 256(0.05)2
  

 
อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้ผลการศึกษาท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มมาสามารถใชอ้ธิบายกลุ่ม 

ประชากรเป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเพื่อเป็นการเพิ่มความเท่ียงตรงของขอ้สรุปท่ีจะไดรั้บจาก 
ตวัอยา่ง จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการสุ่มตวัอยา่งประชาชนอยา่งเป็นสัดส่วน เพื่อจะไดเ้ป็นการกระจาย

n               = 

แทนค่า             n               =                                                     =      156.09  หรือ     157 
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กลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมทั้งหมดในเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง ไม่ให้มีการกระจุกตวัอยู่ในเขตพื้นท่ี
ต าบลใดต าบลหน่ึงมากเกินไป                                                                                                                                          
                                                                                          
3.3 วธีิการสุ่มตัวอย่าง  

ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างจากประชากรโดยด าเนินการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
157 ตวัอยา่ง จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามวิธีของ Taro Yamane  และจะท าการสุ่มให้
กระจายไปตามต าบลต่างๆ ตามสัดส่วน ดงัแสดงในตาราง 3.1 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  3.1 จ านวนประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจ าแนกตามต าบล 

ช่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประชากร(คน) สัดส่วน กลุ่มตวัอยา่ง(คน) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูเมือง   
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขมาร  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแพ   
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ   

34 
46 
46 
32 
24 
30 
44 

13.28 
17.97 
17.97 
12.50 
9.37 

11.72 
17.19 

21 
28 
28 
20 
15 
18 
27 

 256 100 157 
 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น

แบบส ารวจรายการ ประกอบดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อายุ  สถานะภาพ ระดบั
การศึกษา พื้นท่ีปฏิบติังาน ต าแหน่ง และจ านวนปีท่ีปฏิบติังาน เพื่อให้ทราบ
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถามว่ามีความคิดเห็นถึงระดบัความพร้อมท่ี
ต่างกนั   

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดิน
และถมดินพ.ศ. 2543 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอคูเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์  ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดบั 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
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ของการตอบค าถามของกลุ่มประชากรในเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ 
แบ่งเป็น 3 ดา้น รวมทั้งส้ิน  13   ขอ้ ตามความคิดเห็นดงัน้ี  

ระดบัการมีความพร้อมมากท่ีสุด  ให ้5 คะแนน  
ระดบัการมีความพร้อมมาก  ให ้4 คะแนน  
ระดบัการมีความพร้อมปานกลาง  ให ้3 คะแนน  
ระดบัการมีความพร้อมนอ้ย   ให ้2 คะแนน  
ระดบัการมีความพร้อมนอ้ยท่ีสุด   ให ้1 คะแนน  
การแปลค่าช่วงคะแนนมีเกณฑ์การแปลค่า ด้วยการหาค่าพิสัยของคะแนนเฉล่ีย โดย

ค านวณช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้นสร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนค าตอบดงัน้ี  

ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  
จ านวนชั้น  

=  5 - 1  
         5  

=   0.8  
สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนค าตอบดงัน้ี  

5 คะแนน  ส าหรับการมีความพร้อมมากท่ีสุด  
4 คะแนน  ส าหรับการมีความพร้อมมาก  
3 คะแนน  ส าหรับการมีความพร้อมปานกลาง  
2 คะแนน  ส าหรับการมีความพร้อมนอ้ย  
1 คะแนน  ส าหรับการมีความพร้อมนอ้ยท่ีสุด  

จากเกณฑด์งักล่าวไดก้ าหนดการแปลความหมาย เพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ีย ดงัต่อไปน้ี  
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แปลความวา่ มีความพร้อมมากท่ีสุด  
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แปลความวา่ มีความพร้อมมาก  
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แปลความวา่ มีความพร้อมปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แปลความวา่ มีความพร้อมนอ้ย  
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แปลความวา่ มีความพร้อมนอ้ยท่ีสุด  
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  เก่ียวกบัการเตรียม

ความพร้อมการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543   ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์  ลกัษณะค าถามเป็น
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แบบปลายเปิด เพื่อจะไดน้ าความคิดเห็นมาประกอบในการพิจารณาปรับปรุง
แกไ้ข 

 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
         งานวจิยัน้ีไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบั ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1. ท าหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมืองทั้ง 
7 แห่ง  เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ขอ้มูลแบบสอบถาม  

2. แจกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ให้ประชากรผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละหน่วยงาน       
จนครบ ตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามในคร้ังน้ีได้เก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจความ
สมบูรณ์ในการตอบของแบบสอบถาม  

 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ถูกต้องทุกฉบบัมาบนัทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป โดยในการให้คะแนนแบบสอบถามเก่ียวกบั
การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ.  2543
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 2. วเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
วเิคราะห์การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ.
2543 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ ใช้ค่าสถิติ    
ค่าเฉล่ีย (   ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.   เปรียบเทียบความแตกต่างของผูต้อบแบบสอบถามต่อการเตรียมความพร้อมการบงัคบั
ใชพ้ระราชบญัญติัขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ี
อ าเภอคูเมือง ตามคุณลกัษณะของบุคคล ใชค้่าสถิติ ค่าเฉล่ีย (X)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 ผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสรุปหาประเด็นถึงระดบัความพร้อม
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  ซ่ึงถา้หากมีความพร้อมท่ีอยู่ในระดบัท่ีดีก็ส่งผลถึงองค์กรว่ามีความ
เหมาะสมท่ีจะรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติน้ี แต่ถ้าหากยงัไม่มีความพร้อมผลของ

X
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การศึกษาน้ีไดน้ าขอ้มูลท่ีเป็นปัญหา ขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อน ามาหาแนวทางแกไ้ข ให้เกิดผลดีใน
การปฏิบติัเช่น การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานดา้นพระราชบญัญติัการขุดดิน
และถมดินให้กับบุคคลากรขององค์กร การส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนภายในเขตพื้นท่ีของตนเอง ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความพร้อมท่ีดี
และสมบูรณ์ท่ีสุดในการปฏิบติังานและการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ในบทน้ีเป็นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งเออกเป็น  4 ตอน ดงัน้ี  4.1 ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีหาค่าร้อยละ 4.2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบั
การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 4.3  เปรียบเทียบความแตกต่างของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัการขุดดิน และถมดิน 
พ.ศ. 2543 ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม 4.4 ผลการ
วเิคราะห์ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
              
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้เป็นองค์ประกอบในการตอบ
แบบสอบถาม ในตาราง คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เขตพื้นท่ีในการปฏิบติังาน 
ต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน และ จ านวนปีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อใหท้ราบผลการวเิคราะห์และโดยขอ้มูลท่ีได้
ในตารางค านวณออกมาเป็นร้อยละต่อจ านวนคน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1  
 

ตารางท่ี  4.1  จ  านวนและร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ที ่    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
132 
25 

 
84.10 
15.90 

2. อาย ุ
          ต  ่ากวา่ 20 ปี 
          21 – 30 ปี 
          31 - 40 ปี 
          40 ปีข้ึนไป   

 
- 
11 
46 
100 

 
- 

7.00 
29.30 
63.70 

3. สถานภาพ 
          โสด 
          สมรส 
          หมา้ย 

 
29 
127 

1 

 
18.50 
80.90 
0.60 
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ตารางท่ี  4.1 (ต่อ)   

ที ่          ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. ระดบัการศึกษา 
          ประถมศึกษา 
          มธัยมศึกษา/ปวช. 
          ปวส./อนุปริญญา 
          ปริญญาตรีข้ึนไป 

 
30 
71 
29 
27 

 
19.10 
45.20 
18.50 
17.20 

5. เขตพื้นท่ีในการปฏิบติังาน 
          องคก์ารบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ 
          องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
          องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
          องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขมาร 
          องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูเมือง 
          องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ 
          องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแพ 

 
28 
21 
28 
15 
20 
27 
18 

 
17.80 
13.40 
17.80 
9.60 
12.70 
17.20 
11.50 

6. ต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน 
          ผูบ้ริหาร (นายกองคก์ารบริหารส่วน 
          ต  าบลและรองนายกองคก์ารบริหารส่วน 
          ต าบล) 
          พนกังานส่วนต าบล 
          สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
14 

 
 
32 
111 

 
8.90 

 
 

20.40 
70.70 

7. จ  านวนปีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี 
          ต  ่ากวา่ 2 ปี 
          2 – 4  ปี 
          5 – 10 ปี 
          มากกวา่ 10 ปี 

 
24 
78 
43 
12 

 
15.30 
49.70 
27.40 
7.60 

         
 จากผลท่ีไดใ้นตารางท่ี 4.1 น ามาสรุปเป็นแผนภูมิวงกลมเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างเพศ
หญิงและเพศชาย เป็นจ านวนและร้อยละ ตามข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนก
รายละเอียดดงัรูปท่ี 4.1 
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รูปท่ี  4.1  จ  าแนกตามเพศ 
 
 จ านวน  157  คน  โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 132 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.10 เพศ
หญิง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 
                จากตารางท่ี 4.1 น ามาแสดงเป็นภาพแผนภูมิวงกลมเปรียบเทียบช่วงอายุโดยแบ่งเป็น 3
ช่วง คิดเป็นร้อยละจากจ านวนตวัอยา่งประชากรในแต่ละช่วงอาย ุรายละเอียดดงัรูปท่ี 4.2 
 

  

รูปท่ี  4.2  จ  าแนกตามช่วงอาย ุ

เพศชาย 
132 คน 

ร้อยละ 84.10 

เพศหญิง 
25 คน 

ร้อยละ 15.90 
กราฟแสดงข้อมูลจ าแนกตามเพศ 

เพศชาย 

เพศหญิง 

ช่วงอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี 
11 คน 
ร้อยละ 7 

ช่วงอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี 
46  คน 

ร้อยละ 29.30 

ช่วงอายรุะหวา่ง 40 ปี ข้ึน
ไป 

100 คน 
ร้อยละ 63.70 

กราฟแสดงข้อมูลจ าแนกตามเพศ ช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 

ช่วงอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี 

ช่วงอายรุะหวา่ง 31- 40 ปี 
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 ปรากฏวา่ ช่วงอาย ุ40 ปีข้ึนไปมีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 100 คน คิด เ ป็น ร้อยละ  6 3 . 70 
สาเหตุเน่ืองจากต าแหน่งท่ีปฏิบติังานเป็นช่วงของคนมีวยัวุฒิท่ี เหมาะสมในการปฏิบติังานโดย 
เฉพาะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนมากท่ี เป็นกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาช่วงอายุ 31 – 
40 ปี จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 63.70 
 จากตารางท่ี 4.1  น ามาแสดงเป็นภาพแผนภูมิวงกลมเปรียบเทียบขอ้มูลแต่ละสถานภาพ
ของบุคคลได้แก่ สถานภาพโสด สมรส และหม้าย โดยคิดเป็นร้อยละจากจ านวนตวัอย่างกลุ่ม
ประชากรในแต่ละสถานภาพ รายละเอียดดงัรูปท่ี 4.3 
 
 

    

รูปท่ี  4.3  จ  าแนกตามสถานภาพสมรส 
 
 ปรากฏวา่ สมรสแลว้ จ  านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 80.90 รองลงมาเป็นโสด จ านวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 
 จากตารางท่ี 4.1  น ามาแสดงเป็นภาพแผนภูมิวงกลมเปรียบเทียบในแต่ละระดบัการศึกษา
ของบุคคลโดยแบ่งเป็น 4 ระดบัการศึกษา โดยแต่ละระดบัคิดเป็นร้อยละจากจ านวนตวัอย่างกลุ่ม
ประชากร รายละเอียดดงัรูปท่ี 4.4 
 

โสด 
29 คน 

ร้อยละ 18.50 

สมรส 
127 คน 

ร้อยละ 80.90 

หม้าย 
1 คน 

ร้อยละ 0.60 

กราฟแสดงข้อมูลจ าแนกตามเพศ 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 
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รูปท่ี  4.4  จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
  
 ปรากฏวา่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. จ านวน 71 คน คิดเป็น ร้อยละ  45.20  
รองลงมาจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 30 คน คิดเป็น   ร้อยละ 19.10 

จากตารางท่ี 4.1  น ามาแสดงเป็นภาพแผนภูมิวงกลมเปรียบเทียบตามเขตพื้นท่ีในการ
ปฏิบติังานทั้งหมด 7 แห่ง  คิดเป็นร้อยละจากจ านวนตวัอย่างกลุ่มประชากรตามเขตพื้นท่ีในการ
ปฏิบติังาน รายละเอียด ดงัรูปท่ี 4.5 

 

ระดบัประถมศึกษา 
30 คน 

ร้อยละ 19.10 

ระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. 
71 คน 

ร้อยละ 45.20 

ระดบัปวส./อนปุริญญา 
29 คน 

ร้อยละ 18.50 

ปริญญาตรีขึน้ไป 
27 คน 

ร้อยละ 17.20 

กราฟแสดงข้อมูลจ าแนกตามเพศ 

ระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. 
ระดบัปวส./อนุปริญญา 
ปริญญาตรีข้ึนไป 
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รูปท่ี  4.5  จ  าแนกตามเขตพื้นท่ีในการปฏิบติังาน 
 

 ปรากฏว่าอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 องค์การบริหารส่วน
ต าบลพรส าราญ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขมาร จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 
องค์การบริหารส่วนต าบลปะเคียบ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 และองค์การบริหารส่วน
ต าบลบา้นแพ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 
      จากตารางท่ี  4 .1  น ามาแสดงเป็นภาพแผนภูมิวงกลมเปรียบเทียบจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามในแต่ละต าแหน่งงาน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหาร  กลุ่มพนกังาน และ
กลุ่มสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละจากจ านวนตวัอยา่งกลุ่มประชากรทั้งหมด
ในแต่ละต าแหน่ง รายละเอียดดงัรูปท่ี 4.6 

อบต.ตูมใหญ่ 
28 คน 

ร้อยละ 17.80 

อบต.หินเหลไ็ฟ 
21 คน 

ร้อยละ 13.40 

อบต.พรส าราญ 
28 คน 

ร้อยละ 17.80 

อบต.หนองขมาร 
15 คน 

ร้อยละ 9.60 

อบต.คูเมือง 
20 คน 

ร้อยละ 12.70 

อบต.ปะเคียบ 
27 คน 

ร้อยละ 17.20 

อบต.บา้นแพ 
18 คน 

ร้อยละ 11.50 

กราฟแสดงข้อมูลจ าแนกตามเพศ อบต.ตูมใหญ่ 
อบต.หินเหล็กไฟ 
อบต.พรส าราญ 
อบต.หนองขมาร 
อบต.คูเมือง 
อบต.ปะเคียบ 
อบต.บา้นแพ 



27 
 

 
 

 
 

รูปท่ี  4.6  จ  าแนกตามต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน 
  
 ปรากฏวา่ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.70 รองลงมาเป็นพนกังานส่วนต าบล จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40  
 จากตารางท่ี 4.1  น ามาแสดงเป็นภาพแผนภูมิวงกลมเปรียบเทียบจากจ านวนการปฏิบติั
หน้าท่ีของประชากรกลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็น 4 ช่วง คิดเป็นร้อยละจากจ านวนการปฏิบัติหน้าท่ี 
รายละเอียดดงัรูปท่ี 4.7 

ผู้บริหาร  
14 คน 

ร้อยละ 8.90 

พนกังานสว่นต าบล 
32 คน 

ร้อยละ 20.40 

สมาชิกสภา อบต. 
111 คน 

ร้อยละ 70.70 

กราฟแสดงข้อมูลจ าแนกตามเพศ ผูบ้ริหาร  

พนกังานส่วนต าบล 

สมาชิกสภา อบต. 
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รูปท่ี  4.7  จ  าแนกตามจ านวนปีการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 
 ปรากฏว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 2-4 ปี จ  านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ49.70
รองลงมาปฏิบติัหนา้ท่ี5–10 ปีจ านวน43 คนคิดเป็นร้อยละ 27.40 จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยทัว่ไปแลว้จะอยูใ่นวาระคราวละ 4 ปี ซ่ึงจ านวน
ปีท่ีปฏิบติังานก็จะมีขอ้จ ากดัตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการบังคับใช้พระราชบัญญัติการขุดดิน

และถมดิน พ.ศ. 2543 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตพืน้ทีอ่ าเภอคูเมือง จังหวดับุรีรัมย์   
 เป็นการแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในภาพรวมไดแ้ก่ดา้นการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล ดา้นด าเนินการ
จดัเตรียมบุคลากรและดา้นความพร้อมดา้นเคร่ืองมือและการให้บริการโดยใช้ค่าเฉล่ีย (X ) และ

ปฏิบติัหน้าท่ี ต ่ากวา่ 2 ปี 
24 คน 

ร้อยละ 15.30 

ปฏิบติัหน้าท่ี ระหวา่ง 2-4 ปี 
78 คน 

ร้อยละ 49.70 

ปฏิบติัหน้าท่ี  
ระหวา่ง 5-10 ปี 

43 คน 
ร้อยละ 27.40 

ปฏิบติัหน้าท่ี มากกวา่ 10 ปี 
12 คน 

ร้อยละ 7.60 

กราฟแสดงข้อมูลจ าแนกตามเพศ 

ปฏิบติัหนา้ท่ี ต ่ากวา่ 2 ปี 

ปฏิบติัหนา้ท่ี ระหวา่ง 2-4 ปี 

ปฏิบติัหนา้ท่ี ระหวา่ง 5-10 ปี 

ปฏิบติัหนา้ท่ี มากกวา่ 10 ปี 



29 
 

 
 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผลเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แสดง
ในตารางท่ี 4.2 
 
 ตารางท่ี  4.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานภาพรวมเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมการ

บงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเขต พื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

ข้อค าถาม 
ระดับความพร้อม 

X    SD ความหมาย 
1. การเตรียมความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 2.96 .737 ปานกลาง 
2. ดา้นด าเนินการจดัเตรียมบุคลากร 3.27 .799 ปานกลาง 
3. ความพร้อมดา้นเคร่ืองมือและการใหบ้ริการ 3.10 .724 ปานกลาง 

รวมเฉลีย่ 3.11 .753 ปานกลาง 

  
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและถม
ดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นด าเนินการจดัเตรียมบุคลากร
มากท่ีสุด (X   = 3.27) รองลงมาดา้นความพร้อมดา้นเคร่ืองมือและการให้บริการ (X   = 3.10) และ
ต ่าสุด การเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล (X  = 2.96) แสดงว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมยส่์วนใหญ่ยงัมีความตอ้งการท่ีจะประกาศใช้
พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 แต่ทั้งน้ีก็ยงัขาดความพร้อมท่ีจะด าเนินการได ้โดย
สาเหตุเน่ืองจากบุคคลากรยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ รวมถึงเคร่ืองมือและการให้บริการก็ยงัไม่
พร้อมในการท่ีจะประกาศใช้พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ.  2543 เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ส่วนในภาพรวมของแต่ละต าบล ก็มีระดบัความพร้อมท่ีไม่แตกต่างกนั
มากนกั 
 ตารางแสดงแบบสอบถามถึงระดบัความพร้อมรายดา้นในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ในดา้นการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยใช้
ค่าเฉล่ีย(X )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผลเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี  4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมการบังคบัใช้
พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขององค์การบริหารส่วนต าบล ดา้น
การเตรียมความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ข้อค าถาม 
ระดับความพร้อม 

X    SD ความหมาย 
การเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล    
1. มีการจดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั 
    พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ.2543    
    ใหก้บัประชาชนในต าบลของท่าน 

 
 

2.76 

 
 

.737 

 
 

ปานกลาง 
2. จดัใหมี้การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติั 
    การขดุดินและถมดิน พ.ศ.2543 ในต าบลของท่าน  
    เช่น การจดัอบรม การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ 

 
 

2.82 

 
 

.655 

 
 

ปานกลาง 
3. มีการรวบรวมและจดัระบบขอ้มูลเพื่อแสดงความ 
    คิดเห็นและความตอ้งการของชุมชนเก่ียวกบั 
    พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน 

 
 

2.82 

 
 

.738 

 
 

ปานกลาง 
4. การส่งเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน เพื่อเขา้อบรมเก่ียวกบั 
    พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ.2543 

 
3.45 

 
.820 

 
มาก 

รวมเฉลีย่ 2.96 .310 ปานกลาง 

  
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและถม
ดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นการเตรียม
ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.96) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การส่งเจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน เพื่อเขา้อบรมเก่ียวกบัพระราชบญัญติั
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มากท่ีสุด ( X  = 3.45) แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
พื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ตอ้งการท่ีจะส่งเจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน เพื่อเขา้อบรมเก่ียวกบั
พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เพื่อให้เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจแล้วน ามา
ถ่ายทอดให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีไดรั้บทราบก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2543 รองลงมาจดัให้มีการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ. 2543 ในต าบลของท่าน เช่น การจดัอบรม การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ และการ
รวบรวมและจัดระบบข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เก่ียวกับ
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พระราชบญัญติัขุดดินถมดิน ( X  = 2.82) และต ่าสุด  มีการจดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ใหก้บัประชาชนในต าบลของท่าน  (X  = 2.76) ซ่ึง
ช้ีให้เห็นวา่หน่วยงานขาดแรงจูงใจในการจดัเตรียมเอกสารท่ีจะท าการเผยแพร่ความรู้เน่ืองจากใน
พื้นท่ียงัไม่มีการประกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัดงักล่าว 
 ตารางแสดงแบบสอบถามถึงระดบัความพร้อมรายด้านในการบงัคบัใช้พระราชบญัญติั  
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ด้านด าเนินการจดัเตรียมบุคลากร โดยใช้ค่าเฉล่ีย(X )และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผลเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี  4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมการบงัคบัใช ้
  พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดา้น

ด าเนินการจดัเตรียมบุคลากร 

ข้อค าถาม 
ระดับความพร้อม 

X    SD ความหมาย 
ด้านด าเนินการจัดเตรียมบุคลากร    
1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขดุดิน 
    และถมดิน พ.ศ. 2543 ของตวัท่านเอง 

 
3.20 

 
.729 

 
ปานกลาง 

2. การศึกษาเพิ่มเติมในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
    พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

 
3.08 

 
.698 

 
ปานกลาง 

3. มีความตอ้งการท่ีจะประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการ 
    ขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ก่อนการบงัคบัใชท้ัว่ทั้ง 
    ประเทศ 

 
 

4.01 

 
 

.980 

 
 

มาก 
4. การแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัการ 
    ขดุดินถมดินของประชาชนในพื้นท่ีของท่าน ทั้งท่ี 
    ผา่นมาและในปัจจุบนั 

 
 

3.18 

 
 

.851 

 
 

ปานกลาง 
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบส านกั 
    นายกฯ วา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
    พ.ศ. 2548 ในการประกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัฯ 

 
 

2.90 

 
 

.735 

 
 

ปานกลาง 
รวมเฉลีย่ 3.27 .310 ปานกลาง 



32 
 

 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและถม
ดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นด าเนินการ
จดัเตรียมบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (X = 3.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มี
ความตอ้งการพร้อมท่ีจะประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ก่อนการบงัคบั
ใชท้ัว่ทั้งประเทศมากท่ีสุด (X = 4.01)ช้ีใหเ้ห็นวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลไดป้ระสบปัญหาในการ
ขุดดินถมดินในพื้นท่ีซ่ึงไม่มีการควบคุมจึงมีความตอ้งการท่ีจะประกาศใช้พระราชบญัญติัการขุด
ดินถมดิน พ.ศ. 2543 น้ี รองลงมาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. 2543 ของตวัท่านเอง (X   = 3.93) และต ่าสุดการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบส านกั
นายกฯ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ในการประกาศบังคับใช้
พระราชบญัญติัฯ (X  = 2.90)  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ีอ าเภอ คูเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย์ ไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อประชาชนในการแสดงความคิดเห็นท่ีจะประกาศบังคับใช้
พระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว ดงันั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบล ควรท่ีจะจดักิจกรรมหรือเรียกประชุม
เพื่อให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือร่วมรับฟังขอ้มูล ข่าวสาร
ดงักล่าวใหม้ากข้ึน 
 ตารางแสดงแบบสอบถามถึงระดบัความพร้อมเป็นรายดา้นในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ในดา้นเคร่ืองมือและการให้บริการ โดยใชค้่าเฉล่ีย (X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผลเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี  4.5   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมการบงัคบัใช ้          

พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ดา้น
ความพร้อมดา้นเคร่ืองมือและการใหบ้ริการ 

ข้อค าถาม 
ระดับความพร้อม 

X    SD ความหมาย 
ความพร้อมด้านเคร่ืองมือและการให้บริการ    
1. มีขอ้มูลเอกสารของพระราชบญัญติัการขดุดินและ 
    ถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ 
    ประชาชนไดศึ้กษาเม่ือมารับบริการ 

 
 

2.73 

 
 

.683 

 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี  4.5  (ต่อ)  

ข้อค าถาม 
ระดับความพร้อม 

X    SD ความหมาย 
2. จ  านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัพระราชบญัญติั 
    การขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

 
3.27 

 
.843 

 
ปานกลาง 

3. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบติังานของบุคลากรใน 
    การใหบ้ริการ 

 
3.26 

 
.786 

 
ปานกลาง 

4. การลดขั้นตอนและความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีจะจดั 
    ใหบ้ริการแก่ประชาชน 

 
3.13 

 
.585 

 
ปานกลาง 

รวมเฉลีย่ 3.10 .724 ปานกลาง 

  
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและถม
ดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นความพร้อม
ดา้นเคร่ืองมือและการใหบ้ริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.10) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ จ  านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ.2543 มาก
ท่ีสุด (X = 3.27) รองลงมากระบวนการขั้นตอนการปฏิบติังานของบุคลากรในการให้บริการ (X = 
3.26) และต ่าสุด มีขอ้มูลเอกสารของพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหป้ระชาชนไดศึ้กษาเม่ือมารับบริการ (X  = 2.73)  แสดงวา่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มีบุคลากรท่ีปฏิบติังานเฉพาะดา้นน้ีอยูแ่ลว้แต่ยงัไม่
เพียงพอและองค์การบริหารส่วนต าบลเองก็ยงัขาดความพร้อมในเร่ืองข้อมูลเอกสารเก่ียวกับ
พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 รวมทั้งกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจะน ามาเผยแพร่
ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ สาเหตุจากการท่ีในต าบลยงัไม่ไดป้ระกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ.2543 
 ตารางการเปรียบเทียบถึงระดบัความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและ ถม
ดิน พ.ศ. 2543 ในภาพรวมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จ านวน 7 
แห่ง โดยใช้ค่าเฉล่ีย( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผลเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตารางท่ี  4.6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมการบงัคบัใช ้
  พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขต

พื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์แต่ละต าบล 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

ระดับความพร้อม 

การเตรียมความ
พร้อมของ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ด้านด าเนินการ
จัดเตรียมบุคลากร 

ความพร้อมด้าน
เคร่ืองมือและการ

ให้บริการ 

แปล
ความหมาย 

X    SD X    SD X    SD 
1. อบต.ตูมใหญ่ 2.82 .710 3.11 .755 3.02 .661 ปานกลาง 
2. อบต.หินเหล็ก
ไฟ 

2.87 .937 3.04 .918 3.17 .931 ปานกลาง 

3. อบต.พรส าราญ 3.05 .511 3.35 .636 3.10 .671 ปานกลาง 
4. อบต.หนอง
ขมาร 

3.26 .663 3.43 .654 3.20 .586 ปานกลาง 

5. อบต.คูเมือง 2.94 .568 3.48 .616 2.92 .462 ปานกลาง 
6. อบต.ปะเคียบ 3.02 .658 3.38 .828 3.26 .738 ปานกลาง 
7. อบต.บา้นแพ 2.85 .804 3.14 .879 3.00 .836 ปานกลาง 

รวมเฉลีย่ 2.97 .693 3.27 .755 3.09 .690 ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและถม
ดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมยแ์ยกดงัน้ี  
 ดา้นการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง              
(X  = 2.97) โดยมีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขมารมีการเตรียมความพร้อมขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลมากท่ีสุด ( X  = 3.26) รองลงมาเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ( X  = 3.05) 
และต ่าสุดองคก์ารบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ (X  = 2.82)    
 ด้านด าเนินการจดัเตรียมบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.27) ยกเวน้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขมารและองค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีระดบั
ความพร้อมมาก โดยจดัเป็นล าดบัดงัน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูเมืองมีการด าเนินการจดัเตรียม
บุคลากรเพื่อการเตรียมความพร้อมการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 
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มากท่ีสุด ( X = 3.48) รองลงมาเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขมาร ( X  = 3.43) และต ่าสุด
เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (X  = 3.05)  
 ด้านความพร้อมด้านเคร่ืองมือและการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 
3.09) โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลปะเคียบ มีการเตรียมความพร้อมด้านเคร่ืองมือและการ
ให้บริการ มากท่ีสุด ( X  = 3.26) รองลงมาเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขมาร (X = 3.20) 
และต ่าสุดเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลคูเมือง (X  = 2.92) 
 จากการเปรียบเทียบจะเห็นไดว้า่การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งในภาพรวมอยูท่ี่เกณฑ์ระดบัปาน
กลางซ่ึงไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั โดยในแต่ละแห่งไดมี้บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นน้ีอยูแ่ลว้ 
แต่การบริหารงานยงัไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควรท่ีจะประกาศใชพ้ระราชบญัญติัดงักล่าว 
 

4.3   การเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีผลกระทบต่อการเตรียมความ
พร้อมการบังคับใช้พระราชบัญญตัิขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขตพืน้ทีอ่ าเภอ คูเมือง ตามคุณลักษณะของบุคคล  ได้แก่   ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน   จ านวนปีที่
ปฏิบัติหน้าที ่  

 การเปรียบเทียบความแตกต่างตามคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามต่อการเตรียมความ
พร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและ ถมดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
จ  าแนกตามต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน แยกเป็น 3 กลุ่มโดยใชค้่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(SD) ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผลเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
 

ตารางท่ี  4.7   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการเตรียมความพร้อม ขององค์การ  
บริหาร ส่วนต าบล  เปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนกตามต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน   

   จ าแนกตามต าแหน่ง
ทีป่ฏิบัติงาน   

ระดับความพร้อม 

การเตรียมความ
พร้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ด้านด าเนินการ
จัดเตรียม
บุคลากร 

ความพร้อมด้าน
เคร่ืองมือและ
การให้บริการ 

แปล
ความหมาย 

X    SD X    SD X    SD 
1. ผูบ้ริหาร  2.95 .773 3.50 .705 3.20 .792 ปานกลาง 
2. พนกังานส่วนต าบล 3.11 .721 3.32 .745 3.29 .741 ปานกลาง 
3. สมาชิกสภาองคก์าร   
    บริหารส่วนต าบล 

2.92 
 

.443 3.23 .452 3.03 .454 ปานกลาง 

รวมเฉลีย่ 2.99 .646 3.27 .550 3.10 .564 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.7 พบวา่การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและถม
ดิน พ.ศ. 2543 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ  าแนกตาม
ต าแหน่งท่ีปฏิบติังานแยกดงัน้ี 
 ดา้นการเตรียมความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   
( X  = 2.99) เม่ือพิจารณาตามต าแหน่งหน้าท่ีปฏิบติังาน พบว่าพนักงานส่วนต าบล มีผลต่อการ
เตรียมความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมากท่ีสุด (X  = 3.11) รองลงมาเป็นผูบ้ริหาร (X  = 
2.95) และต ่าสุดเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ( X  = 2.92) แสดงว่า ต าแหน่งท่ี
ปฏิบติังานไม่มีผลท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่าง 
 ดา้นการเตรียมการด าเนินการดา้นบุคลากร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 3.27) 
เม่ือพิจารณาตามต าแหน่งหนา้ท่ีปฏิบติังาน พบวา่ผูบ้ริหารมีผลต่อการด าเนินการดา้นบุคลากรมาก
ท่ีสุด ( X  = 3.50) โดยอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีระดบัความพร้อมมาก รองลงมาเป็นพนักงานส่วนต าบล         
(X  = 2.32) และต ่าสุดเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (X  = 3.23) แสดงว่าต าแหน่งท่ี
ปฏิบติังานมีผลท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างในดา้นการด าเนินการจดัเตรียมบุคลากรต่อการเตรียมความ
พร้อมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อการประกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. 2543  
 ด้านความพร้อมด้านเคร่ืองมือและการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 
3.10) เม่ือพิจารณาตามต าแหน่งหนา้ท่ีปฏิบติังาน พบวา่พนกังานส่วนต าบล มีผลต่อการเตรียมความ
พร้อมดา้นเคร่ืองมือและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมากท่ีสุด (X  = 3.29) รองลง 
มาเป็นผูบ้ริหาร (X  = 3.20) และต ่าสุดเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล (X  = 3.03) แสดง
วา่ต าแหน่งท่ีปฏิบติังานไม่มีผลท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่าง 
 จากการเปรียบเทียบจะเห็นไดว้า่ดา้นด าเนินการจดัเตรียมบุคลากรผูบ้ริหารเห็นวา่องคก์าร
บริหารส่วนต าบลมีระดบัความพร้อมอยูใ่นเกณฑท่ี์มากซ่ึงมีความแตกต่างจากต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน
อ่ืนท่ีเห็นว่ามีความพร้อมอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากผูบ้ริหารมีความตอ้งการและมองเห็นถึง
ความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะประกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัดงักล่าว 
 ตารางการเปรียบเทียบความแตกต่างตามคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามต่อการเตรียม
ความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบล จ าแนกตามจ านวนปีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี  โดยใชค้่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผลเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี  4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการเตรียมความพร้อม ขององค์การ
 บริหารส่วนต าบล  เปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนกตามจ านวนปีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี 

   จ าแนกตาม
ต าแหน่งที่
ปฏิบัติงาน   

ระดับความพร้อม 

การเตรียมความ
พร้อมของ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ด้านด าเนินการ
จัดเตรียมบุคลากร 

ความพร้อมด้าน
เคร่ืองมือและการ

ให้บริการ 

แปล
ความหมาย 

X    SD X    SD X    SD 
1. ต ่ากวา่ 2 ปี 3.25 .489 3.27 .376 3.25 .489 ปานกลาง 
2. 2 - 4 ปี 3.11 .534 3.26 .537 3.11 .534 ปานกลาง 
3. 5 – 10 ปี 3.03 .555 3.25 .536 3.03 .555 ปานกลาง 
4. มากกวา่ 10 ปี 2.94 .867 3.27 .924 2.94 .867 ปานกลาง 

รวมเฉลีย่ 3.10 .564 3.27 .550 3.10 .564 ปานกลาง 
  
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขดุดินและถม
ดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ จ  าแนกตาม
จ านวนปีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีแยกดงัน้ี 
 ดา้นการเตรียมความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   
(X  = 3.10) เม่ือพิจารณาตามจ านวนปีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี พบวา่จ านวนปีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีต ่ากวา่ 2 ปี มาก
ท่ีสุด (X  = 3.25) รองลงมาเป็นจ านวนปีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี 2 – 4 ปี (X  = 3.11) และต ่าสุดเป็นจ านวนปี
ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีมากกวา่ 10 ปี (X  = 2.94) ซ่ึงส่วนใหญ่ในตวัแปรน้ีจะเป็นกลุ่มพนกังานส่วนต าบลท่ี
ปฏิบติังานอยู่แล้ว จึงควรปรับปรุงหรือส่งเสริมในส่วนท่ียงัขาดความพร้อมให้ดียิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะ
สามารถด าเนินการประกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัดงักล่าวไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 ดา้นการเตรียมการด าเนินการดา้นบุคลากร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 3.27) 
เม่ือพิจารณาตามจ านวนปีท่ีปฏิบัติหน้าท่ี พบว่าจ านวนปีท่ีปฏิบติัหน้าท่ีต ่ากว่า 2 ปี มากท่ีสุด            
(X  = 3.27) รองลงมาเป็นจ านวนปีท่ีปฏิบติัหน้าท่ี 2 – 4 ปี (X  = 3.26) และต ่าสุดเป็นจ านวนปีท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ี 5 – 10 ปี (X  = 3.25)  
 ดา้นความพร้อมดา้นเคร่ืองมือและการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  (X  = 
3.10)  เม่ือพิจารณาตามจ านวนปีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี พบวา่ จ  านวนปีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีต ่ากวา่ 2 ปี มากท่ีสุด 
(X  = 3.25) รองลงมาเป็นจ านวนปีท่ีปฏิบติัหน้าท่ี 2 – 4 ปี (X  = 3.11) และต ่าสุด เป็นจ านวนปีท่ี
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ปฏิบติัหนา้ท่ีมากกวา่ 10 ปี (X  = 2.94) ซ่ึงส่วนใหญ่ในตวัแปรน้ีจะเป็นกลุ่มพนกังานส่วนต าบลท่ี
ปฏิบติังานอยู่แล้ว จึงควรปรับปรุงหรือส่งเสริมในส่วนท่ียงัขาดความพร้อมให้ดียิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะ
สามารถด าเนินการประกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัดงักล่าวไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 จากการเปรียบเทียบช้ีให้เห็นวา่ จ  านวนปีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีไม่มีผลท่ีท าให้เกิดความแตกต่าง
มากนกัต่อการเตรียมความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการ
ขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเก่ียวกับการศึกษาเพิ่มเติมในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
พระราชบญัญติัการขดุดินและการถมดิน  พ.ศ. 2543 ของผูบ้ริหาร  พนกังานส่วนต าบล และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนด ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล  ผลเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี  4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการศึกษาเพิ่มเติมในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 จ าแนกตามต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน 

ข้อค าถาม 
ระดับความพร้อม 

จ านวน 
X    SD ความหมาย 

1. ผูบ้ริหาร (นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
    และรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 

3.50 1.091 ปานกลาง 14 

2. พนกังานส่วนต าบล 3.28 .813 ปานกลาง 32 
3. สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 2.97 .563 ปานกลาง 111 

รวมเฉลีย่ 3.08 .698 ปานกลาง 157 

  
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่การศึกษาเพิ่มเติมในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ. 2543 จ าแนกตามต าแหน่งท่ีปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง                 
(X = 3.08) โดยผูบ้ริหาร (นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
มีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบักฎหมายพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน มากท่ีสุด ( X = 3.50) 
รองลงมาพนักงานส่วนต าบล ( X = 3.28) และต ่าสุดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล               
(X  = 2.97) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารของทอ้งถ่ินมีความสนใจและมีการเตรียมความพร้อมโดย
การศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เพื่อท่ีจะน าความรู้
ดงักล่าวมาถ่ายทอดใหก้บัประชาชนไดเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน ในส่วนของกลุ่มสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการศึกษาเพิ่มเติมในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัการ
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ขุดดินและถมดินให้มากข้ึน  เช่น ควรให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลส่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขา้รับการอบรมตามหน่วยงานอ่ืนหรือมีโครงการจดัอบรมข้ึนเองเพื่อจะไดน้ าความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการอบรมน าไปเผยแพร่ให้กบัประชาชนต่อไปในฐานะท่ีเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลและเป็นตวัแทนของชุมชนซ่ึงใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด 
 
4.4 ผลการวเิคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 ผลการส ารวจขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
 1. หน่วยงานยงัขาดบุคลากรผูมี้ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขุดดินและ

ถมดิน พ.ศ. 2543 ควรมีการส่งเสริมในการเขา้รับการศึกษาอบรมเพื่อให้สามารถ
ปฏิบติั งานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 2. ควรมีการช้ีแจงเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ให้ประชาชน
รับรู้โดยละเอียด 

 3. ควรมีการประชุมท าความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นท่ีก่อนมีการประกาศบงัคบัใช ้
 4. ควรให้ความ รู้  รวมถึงความเ ดือดร้อนของผลข้าง เ คียงหากมีการบังคับใช้

พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
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บทที ่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการเตรียมความพร้อมการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไดส้รุป
ผลการวจิยั ดงัน้ี 
 
5.1   สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเตรียมความพร้อม ปัญหาและการแกไ้ขในการ
บงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอคู
เมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ จ  าแนกกลุ่มตวัอย่างตามต าแหน่ง ไดแ้ก่ผูบ้ริหาร  ผูป้ฏิบติัและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ  านวน 7 แห่ง ประกอบดว้ย  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่  องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  องคก์ารบริหารส่วนต าบล
คูเมือง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขมาร องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแพ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปะเคียบ จ านวนทั้งส้ิน 256 คน ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่ง 157 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ปัญหาและน าข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ เพื่อแจกแจงความถ่ีอตัราส่วน (%) ค่าเฉล่ีย (X ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  สามารถสรุป
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย มีอายุ 40 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรสแลว้ จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. 
ต าแหน่งท่ีปฏิบติังานส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ
หนา้ท่ี 2-4 ปี เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จึงมีขอ้จ ากดัในเร่ืองระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง  จากการเปรียบเทียบคุณลกัษณะบุคคล
ของกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมไม่มีผลท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างมากนกั 

 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. 2543 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาก
การวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 3.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
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ดา้นด าเนินการจดัเตรียมบุคลากรมากท่ีสุด  (X  = 3.27) รองลงมาดา้นความพร้อมดา้น
เคร่ืองเมืองและการให้บริการ ( X  = 3.10) และต ่าสุด การเตรียมความพร้อมของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล (X = 2.96) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  

 ดา้นการเตรียมความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(X  = 2.96)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การส่งเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน เพื่อเขา้อบรมเก่ียวกบั
พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มากท่ีสุด (X  = 3.45) รองลงมาจดัให้มีการสร้าง
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ในต าบลของท่าน เช่น การจดั
อบรม การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และการรวบรวมและจดัระบบขอ้มูลเพื่อแสดงความ
คิดเห็นและความตอ้งการของชุมชน เก่ียวกบัพระราชบญัญติัขุดดินถมดิน (X  = 2.82) และต ่าสุด มี
การจดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ให้กบั
ประชาชนในต าบลของท่าน (X  = 2.76) ช้ีให้เห็นวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความพร้อมในการ
ส่งบุคลากรเขา้รับการอบรม แต่ยงัขาดความพร้อมในการจดัท าเอกสารเพื่อเผยแพร่หรือสร้างความ
เขา้ใจใหก้บัประชาชนในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
 ด้านด าเนินการจัดเตรียมบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.27) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีความตอ้งการพร้อมท่ีจะประกาศใช้พระราชบญัญติัการขุดดินและ   
ถมดิน พ.ศ. 2543 ก่อนการบงัคบัใช้ทัว่ทั้งประเทศมากท่ีสุด ( X = 4.01) แสดงว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย์ ได้ประสบปัญหาในการขุดดินและถมดินของ
ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีโดยไม่มีการควบคุม และไม่สามารถน าขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาบงัคบั
ใชไ้ด ้ จากปัญหาดงักล่าวจึงเป็นแรงผลกัดนัท่ีอยากให้มีการประกาศบงัคบัใช้พระราชบญัญติัการ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 โดยผูบ้ริหารได้ให้ความส าคญัต่อการศึกษาเพิ่มเติมในกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง แต่เน่ืองจากการประกาศบงัคบัใช ้พระราชบญัญติัดงักล่าวยงัไม่ครอบคลุมทัว่ทั้งประเทศ 
ดงันั้น การมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลค่อนขา้ง
ท่ีจะยงัใหค้วามส าคญันอ้ยอยู ่  
 ด้านความพร้อมด้านเคร่ืองมือและการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง             
(X = 3.10) คือ หน่วยงานมีบุคลากร มีกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบติังานและการให้บริการแก่
ประชาชน ท่ีมีความพร้อมอยู่แล้วในระดับหน่ึงแต่ย ังขาดการให้ข้อมูล ความรู้ท่ี เ ก่ียวกับ
พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎหมาย อ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ประชาชนได้
ศึกษาท าความเขา้ใจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 
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5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ.
2543 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ทั้ง 3 ดา้น ท าให้ทราบถึง
ระดบัความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงมีแนวทาง
ท่ีจะส่งเสริมใหป้ระชาชนและเจา้หนา้ท่ีไดเ้ขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และเห็นความส าคญัของ
การประกาศบงัคบัใช้พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ.  2543 มากยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถ
อภิปรายผลดงัน้ี 
 การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ.  2543 ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมืองยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543   
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการเตรียมความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีการส่งเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน เพื่อเข้าอบรมเก่ียวกับ
พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 รวมถึงการจดัให้มีการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั
พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543   ให้กบัประชาชนในต าบลของตนเอง ก็ยงัมีอยูแ่ต่
ยงัไม่มากนกั เช่น การจดัอบรม การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ และการรวบรวมและจดัระบบ
ขอ้มูลเพื่อแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการของชุมชน เก่ียวกบัพระราชบญัญติัขดุดินถมดิน  
 ดา้นด าเนินการจดัเตรียมบุคลากร เม่ือพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีความ
ตอ้งการพร้อมท่ีจะประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ก่อนการบงัคบัใชท้ัว่
ทั้งประเทศ  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  ดา้น
ความพร้อมดา้นเคร่ืองมือและการให้บริการ อยู่ในระดบัปานกลาง มีจ านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังาน
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เพียงพอแต่ยงัไม่มากนกั กระบวนการ
ขั้นตอนการปฏิบติังานของบุคลากรในการให้บริการก็มีความพร้อม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชาตรี เปรมเจริญ (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขุดดินและ
ถมดิน ผลการศึกษาพบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว  กล่าวคือ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งน ากฎกระทรวงท่ีบญัญติัเก่ียวกบัวิธีการ  ขุดดินและถมดินมา
ก าหนดเป็นขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน เพื่อให้มีผลบงัคบัใช ้ ซ่ึงกฎหมายฉบบัน้ียงัไม่มีอ านาจบงัคบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้เม่ือไม่ปฏิบติัตามบทก าหนด โทษก็ไม่มีจากบทบญัญติัดงักล่าวจึงไม่เป็น
การป้องกนัปัญหาการขดุดิน ถมดินไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอส าหรับการวจัิยคร้ังนี้ 
 1. ดา้นการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลส่วนใหญ่ยงัไม่มีความพร้อม ดงันั้นควรมีการจดัอบรม ประชาสัมพนัธ์ รวมถึง
เผยแพร่เอกสารให้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. 2543 แก่ประชาชนในชุมชนของตนเอง เพื่อประชาชนจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ
สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพระราชบญัญติัดงักล่าวไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมาก
ยิง่ข้ึน 

 2. ดา้นด าเนินการจดัเตรียมบุคลากร พบวา่ บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลก็ยงัไม่
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ท่ีดีพอ 
ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลควรส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมเพื่อให้ไดรั้บความรู้
และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัดงักล่าวให้มากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถมา
ถ่ายทอดใหบุ้คคลอ่ืนไดรู้้และเขา้ใจ 

 3. ความพร้อมด้านเคร่ืองมือและการให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควรจดัให้มี
ความพร้อมด้านเคร่ืองมือและการให้บริการเก่ียวกับข้อมูลหรือเอกสารประกอบ
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เพื่อให้ประชาชนได้มารับ
บริการ และสามารถเรียนรู้จากเอกสารดงักล่าวไดม้ากยิง่ข้ึน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ควรจะท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
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 อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี”  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  (สาขาวิศวกรรมโยธา)        
มหาวทิลยัเทคโนโลยสุีรนารี  นครราชสีมา  
สุภาวดี  ฉัตรจรัสกูล (2552) “ความพร้อมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับโอนสถาน 
 ศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1”วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  
 (สาขาวชิาการบริหารการศึกษา) มหาลยัราชภฏัสวนดุสิต กรุงเทพฯ  
ธนวรรณ  ปัญญาค า (2553) “การวเิคราะห์ในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลแม่สาย ในอ าเภอ 
 แม่สาย  จังหวดัเชียงราย  ตามแนวทางการปฏิบัติราชการตามค ารับรองของหน่วยงาน”
 วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  (สาขาวชิาวทิยาการจดัการ)มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  
เบญจมาศ  วชัโรภาส (2545) “ความพร้อมขององค์การบริหารสวนต าบล (อบต.) ในการให้บริการ
 อินเทอร์เน็ต ในจังหวัดชลบุรี” วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  (สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป)
 มหาวทิยาลยับูรพา  
ไชยดิษฐ ์ ปัญญาเหมือนสกุล (2511) “ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิขุดดิน ถมดิน     

บ่อดิน” สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน  “เกร็ดความรู้กฎหมายควบคุมอาคาร” กรมส่งเสริมการปกครอง 

ทอ้งถ่ิน 
สุวิช  นิคมเพช็ร (2552) “การศึกษาผลกระทบจากการขุดดิน ในพืน้ที่จังหวัดปทุมธานี”  ภาควิชา
 วศิวกรรมโยธา  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ชาตรี เปรมเจริญ (2550) “ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน” วิทยานิพนธ์
 มหาบณัฑิต  นิติศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
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พระราชบญัญติั 
การขดุดินและถมดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๕ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีท่ี ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯให้

ประกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการขดุดินและถมดิน 
พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึง

มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย 
บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอม 
ของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓” 
มาตรา ๒* พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
มาตรา ๓ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัในทอ้งท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) เทศบาล 
(๒) กรุงเทพมหานคร 
(๓) เมืองพทัยา 
(๔) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั้งข้ึน ซ่ึงรัฐมนตรี

ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
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(๖) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 
เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถา้การขุดดินหรือ

ถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อประชาชน
รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ีในทอ้งท่ีอ่ืนนอกจากทอ้งท่ีตามวรรคหน่ึง
ตามท่ีเห็นวา่จ าเป็นก็ได ้

ประกาศตามวรรคสอง ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศไวโ้ดยเปิดเผยก่อนวนัใชบ้งัคบัไม่
นอ้ยกวา่     เจ็ดวนั ประกาศดงักล่าวให้ปิดไว ้ณ ศาลากลางจงัหวดั ท่ีวา่การอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ ท่ี
ท าการองคก์ารบริหาร   ส่วนต าบล ท่ีท  าการก านนั และท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น แห่งทอ้งท่ีท่ีก าหนดไว้
ในประกาศ 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียวตัถุต่าง ๆ ท่ีเจือปนกบัดิน 
“พื้นดิน” หมายความวา่ พื้นผิวของท่ีดินท่ีเป็นอยูต่ามสภาพธรรมชาติ 
“ขดุดิน” หมายความวา่ กระท าแก่พื้นดินเพื่อน าดินข้ึนจากพื้นดิน หรือท าให้พื้นดินเป็นบ่อ

ดิน 
“บ่อดิน” หมายความวา่ แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องวา่งใตพ้ื้นดิน ท่ีเกิดจากการขุดดิน 
“ถมดิน” หมายความวา่ การกระท าใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดบัดินสูงข้ึนกวา่เดิม 
“เนินดิน” หมายความวา่ ดินท่ีสูงข้ึนกวา่ระดบัพื้นดินโดยการถมดิน 
“แผนผงับริเวณ” หมายความวา่ แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน ท่ีตั้ง และขอบเขตของท่ีดินท่ี

จะขดุดินหรือถมดิน รวมทั้งท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยูข่า้งเคียง 
“รายการ” หมายความวา่ ขอ้ความช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัชนิดของดิน ความลึกของบ่อ

ดินท่ีจะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินระยะห่าง
จากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน วิธีการป้องกนัการพงัทลายของ
ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง และวธีิการในการ     ขดุดินหรือถมดิน 

“เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ 
(๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๓) นายกเมืองพทัยา ส าหรับในเขตเมืองพทัยา 
(๔) ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
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(๕) หัวหน้าผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะ
จดัตั้งข้ึนก าหนดใหเ้ป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน ส าหรับในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

(๖) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ส าหรับในเขตทอ้งท่ีอ่ืน นอกจาก (๑) ถึง (๕) 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการการขดุดินและถมดิน 
“พนกังานเจา้หน้าท่ี” หมายความว่า ผูซ่ึ้งเจา้พนักงานทอ้งถ่ินแต่งตั้งให้ปฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติัน้ี 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๕ พระราชบญัญติัน้ีมิให้ใช้บงัคบัแก่การขุดดินและถมดินซ่ึงกระท าไดโ้ดยอาศยั

อ านาจตามกฎหมายอ่ืนท่ีไดก้ าหนดมาตรการในการป้องกนัอนัตรายไวต้ามกฎหมายนั้นแลว้ 
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการพงัทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้างตลอดจนการ

อ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ใหรั้ฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจ 
ออกกฎกระทรวงก าหนด 

(๑) บริเวณหา้มขุดดินหรือถมดิน 
(๒) ความสัมพนัธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและ

ขนาดของ บ่อดินท่ีจะขดุดิน ความสูงและพื้นท่ีของเนินดินท่ีจะถมดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดิน
หรือเนินดินถึงเขตท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน 

(๓) วธีิการป้องกนัการพงัทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 
(๔) วธีิการใหค้วามคุม้ครองและความปลอดภยัแก่คนงานและบุคคลภายนอก 
(๕) หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขอ่ืนในการขุดดินหรือถมดิน 
มาตรา ๗ ในกรณีท่ีไดมี้การออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา ๖ แลว้ให้องคก์ร

ปกครอง   ส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติัตามกฎกระทรวงนั้น เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา ๘ 
ในกรณีท่ียงัมิไดมี้การออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา ๖ ให้องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองนั้นได ้
ในกรณีท่ีไดมี้การออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองใดตามวรรคสองแลว้ ถา้ต่อมามีการ

ออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองนั้น ให้ขอ้ก าหนดของขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กบั
กฎกระทรวงเป็นอนัยกเลิก และให้ขอ้ก าหนดของขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในส่วนท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบั
กฎกระทรวงยงัคงใช้บงัคบัต่อไปไดจ้นกว่าจะมีการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใหม่ตามมาตรา ๘ แต่
ตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 

การยกเลิกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามวรรคสาม ยอ่มไม่กระทบกระเทือนต่อการด าเนินการท่ีได้
กระท าไปแลว้โดยถูกตอ้งตามขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น 
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มาตรา ๘ ในกรณีท่ีไดมี้การออกกฎกระทรวงเร่ืองใดตามมาตรา ๖ แลว้ ให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในเร่ืองนั้นได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดรายละเอียดในเร่ืองนั้นเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง โดยไม่ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว 

(๒) เป็นการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองนั้นขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว
เน่ืองจากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทอ้งถ่ิน 

การออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตาม (๒) ให้มีผลใช้บงัคบัได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรี 

คณะกรรมการจะตอ้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินตาม (๒) ใหเ้สร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น ถา้ไม่ให้ความเห็น
ชอบใหแ้จง้เหตุผลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นทราบดว้ย 

ถา้คณะกรรมการพิจารณาขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้นไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม 
ให้ถือวา่คณะกรรมการไดใ้ห้ความเห็นชอบในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้นแลว้ และให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถา้รัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้นใหถื้อวา่รัฐมนตรีไดอ้นุมติัตามวรรคสอง 

มาตรา ๙ การแจง้หรือการส่งค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ีให้ท าเป็น
หนงัสือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับให้ผูแ้จง้ ผูขุ้ดดิน ผูถ้มดิน เจา้ของท่ีดิน หรือตวัแทน 
แลว้แต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผูน้ั้น หรือจะท าเป็นหนงัสือและให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือรับ
แทนการส่งทางไปรษณียก์็ได ้

ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการตามวรรคหน่ึงได ้ ให้ปิดประกาศส าเนาหนงัสือแจง้หรือค าสั่ง 
แลว้แต่กรณี ไวใ้นท่ีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ บริเวณท่ีมีการขุดดินหรือถมดิน และให้ถือวา่ผูแ้จง้ ผู้
ขุดดิน ผูถ้มดิน เจา้ของท่ีดิน หรือตวัแทน ไดท้ราบค าสั่งนั้น เม่ือพน้ก าหนดเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีไดมี้
การปิดประกาศดงักล่าว 

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ีและมี
อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติัน้ีและ
ก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการการขดุดินและถมดิน 

 
มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน”

ประกอบดว้ยอธิบดีกรมโยธาธิการเป็นประธานกรรมการ  ผูแ้ทนกรมทรัพยากรธรณี ผูแ้ทนกรม
ท่ีดินผูแ้ทนกรมพฒันาท่ีดิน ผูแ้ทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแ้ทนกรมศิลปากร ผูแ้ทนส านกังาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม ผูแ้ทนกรมการผงัเมือง ผูแ้ทนสภาวิศวกร และผูแ้ทนสภาสถาปนิก
แห่งละหน่ึงคนและผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกินส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้หวัหน้า
ส านกังานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๑๒ ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ใหค้  าแนะน าในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
(๒) ใหค้  าแนะน าแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๓) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 
(๔) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๓ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างท่ีกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ล้วยงัมีวาระอยู่ใน

ต าแหน่งไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึนหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ให้ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งนั้นอยู่
ในต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงไดแ้ต่งตั้งไวแ้ลว้นั้น 

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้แต่ตอ้งไม่เกินสองคราวติดต่อกนั 
มาตรา ๑๔ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรี

แต่งตั้งพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ี

กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน   ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี
ขาด 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบติัการ
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใด ๆ มาให้ขอ้เท็จจริง ค าอธิบายค าแนะน าหรือ
ความเห็นได ้

ใหน้ ามาตรา ๑๕ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
การขดุดิน 

 
มาตรา ๑๗ ผูใ้ดประสงคจ์ะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดบัพื้นดินเกินสามเมตรหรือ

มีพื้นท่ีปากบ่อดินเกินหน่ึงหม่ืนตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นท่ีตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนด ให้แจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามแบบท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินก าหนดโดยยื่น
เอกสารแจง้ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

(๑) แผนผงับริเวณท่ีประสงคจ์ะท าการขดุดิน 
(๒) แผนผงัแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขา้งเคียง 
(๓) รายการท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ 
(๔) วธีิการขดุดินและการขนดิน 
(๕) ระยะเวลาท าการขดุดิน 
(๖) ช่ือผูค้วบคุมงานซ่ึงจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(๗) ท่ีตั้งส านกังานของผูแ้จง้ 
(๘) ภาระผกูพนัต่าง ๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัท่ีดินท่ีจะท าการขดุดิน 
(๙) เอกสารและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
ถา้ผูแ้จง้ไดด้ าเนินการตามท่ีระบุไวใ้นวรรคหน่ึงโดยถูกตอ้งแลว้  ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ให้แก่ผูน้ั้นภายใน
เจด็วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ และใหผู้แ้จง้เร่ิมตน้ท าการขุดดินตามท่ีไดแ้จง้ไวไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบ
รับแจง้ 
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ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้ง ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ให้แกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในเจ็ด
วนันบัแต่วนัท่ีมีการแจง้ตามวรรคหน่ึง ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีผูแ้จง้
ไดรั้บแจง้ให้แกไ้ขจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจง้
ตามวรรคหน่ึงเป็นอนัส้ินผล 

ถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนดตามวรรคสาม ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออก
ใบรับแจง้ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ท่ีถูกตอ้ง 

ผูไ้ดรั้บใบรับแจง้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๘ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเก็บไดต้ามมาตรา ๑๗ วรรคห้า ให้เป็นรายไดข้อง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีมีการขดุดินนั้น 
มาตรา ๑๙ ในระหวา่งการขุดดิน ผูขุ้ดดินตามมาตรา ๑๗ ตอ้งเก็บใบรับแจง้ แผนผงับริเวณ

และรายการไวท่ี้สถานท่ีขดุดินหน่ึงชุด และพร้อมท่ีจะใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจดูได ้
ถา้ใบรับแจง้ช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคญั ให้ผูขุ้ดดินตามมาตรา ๑๗ขอรับ

ใบแทนใบรับแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบถึงการช ารุดสูญหาย
หรือถูกท าลายดงักล่าว 

มาตรา ๒๐ ผูข้ดุดินตามมาตรา ๑๗ ตอ้งท าการขดุดินใหถู้กตอ้งตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๖ 

มาตรา ๒๑ ผูขุ้ดดินตามมาตรา ๑๗ ตอ้งควบคุมลูกจา้งหรือตวัแทนให้ปฏิบติัตามมาตรา 
๒๐ และตอ้งรับผิดในการกระท าของลูกจา้งหรือตวัแทนซ่ึงไดก้ระท าในทางการท่ีจา้งหรือตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

มาตรา ๒๒ การไดรั้บใบรับแจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๑๗ ไม่เป็นเหตุ
คุม้ครองการขุดดิน ท่ีไดก่้อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลหรือต่อสภาพแวดลอ้มผูขุ้ด
ดินไม่ว่าจะเป็นเจา้ของท่ีดินผูค้รอบครองท่ีดิน ลูกจา้งหรือตวัแทน ตอ้งรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการนั้น เวน้แต่จะมีเหตุท่ีไม่ตอ้งรับผดิตามกฎหมาย 

มาตรา ๒๓ การขดุบ่อน ้ าใชท่ี้มีพื้นท่ีปากบ่อไม่เกินส่ีตารางเมตร ผูขุ้ดดินไม่ตอ้งแจง้ต่อเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๒๔ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดบัพื้นดินไม่เกินสามเมตร เม่ือจะขุดดินใกล้
แนวเขตท่ีดินของผูอ่ื้นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินท่ีจะขุดดิน ตอ้งจดัการ
ป้องกนัการพงัทลายของดินตามวสิัยท่ีควรกระท า 

มาตรา ๒๕ ในการขุดดิน ถา้พบโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ ซากดึกด าบรรพ ์หรือแร่ท่ีมีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในดา้นธรณีวทิยา ใหผู้ข้ดุดินตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓หรือมาตรา 



54 
 

 
 

๒๔ หยดุการขดุดินในบริเวณนั้นไวก่้อนแลว้รายงานให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบภายในเจ็ดวนันบั
แต่วนัท่ีพบ และให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีแลว้แต่กรณี 
ทราบโดยด่วนในกรณีเช่นน้ี ใหผู้ข้ดุดินปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

 
หมวด ๓ 
การถมดิน 

 
มาตรา ๒๖ ผูใ้ดประสงคจ์ะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวา่ระดบัท่ีดินต่าง

เจา้ของท่ีอยู่ขา้งเคียง และมีพื้นท่ีของเนินดินไม่เกินสองพนัตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีตามท่ีเจา้
พนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนด ต้องจดัให้มีการระบายน ้ าเพียงพอท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่เจา้ของท่ีดินท่ีอยูข่า้งเคียงหรือบุคคลอ่ืน 

พื้นท่ีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนดตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกินสองพนัตารางเมตร 
การถมดินท่ีมีพื้นท่ีเกินสองพนัตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีเกินกว่าท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน

ประกาศก าหนดตามวรรคหน่ึง นอกจากจะตอ้งจดัให้มีการระบายน ้ าตามวรรคหน่ึง ตอ้งแจง้การถม
ดินนั้นต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด 

ถา้ผูแ้จง้ไดด้ าเนินการตามท่ีระบุไวใ้นวรรคสามโดยถูกตอ้งแลว้ ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด เพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ให้แก่ผูน้ั้นภายใน
เจด็วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ และใหผู้แ้จง้เร่ิมตน้ท าการถมดินตามท่ีไดแ้จง้ไวไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบ
รับแจง้ ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคส่ีและวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗ ผูถ้มดินตามมาตรา ๒๖ ตอ้งท าการถมดินให้ถูกตอ้งตามกฎกระทรวงท่ีออก
ตามมาตรา ๖ 

มาตรา ๒๘ ผูถ้มดินตามมาตรา ๒๖ ตอ้งควบคุมลูกจา้งหรือตวัแทนใหป้ฏิบติัตาม 
มาตรา ๒๗ และตอ้งรับผิดในการกระท าของลูกจา้งหรือตวัแทนซ่ึงไดก้ระท าในทางการท่ี

จา้งหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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หมวด ๔ 
พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

 
มาตรา ๒๙ ผูใ้ดไดรั้บความเสียหายหรือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่อาจไดรั้บความเสียหายจาก

การขุดดินหรือถมดินอนัไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๗มีสิทธิร้องขอให้เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินสั่งใหห้ยดุการขดุดินหรือถมดินนั้นได ้

เม่ือไดรั้บค าร้องขอตามวรรคหน่ึง ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินสั่งให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีเขา้ไป
ตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็น
วา่ความเสียหายไดเ้กิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ให้มีอ านาจออกค าสั่งเป็น
หนงัสือให้ผูขุ้ดดิน ผูถ้มดิน หรือเจา้ของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจดัการป้องกนัความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือจดัการแกไ้ขการขดุดินหรือถมดินนั้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตราน้ี ใหห้มายความรวมถึงผูซ่ึ้งเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมอบหมาย
ดว้ย 

มาตรา ๓๐ พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจเขา้ไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการขุดดินตามมาตรา  
๑๗ หรือการถมดินตามมาตรา ๒๖ ว่าได้ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎกระทรวงหรือ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีหรือไม่ ทั้งน้ี ในระหว่างเวลาพระ
อาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือในระหวา่งเวลาท าการ และให้ผูขุ้ดดิน ผูถ้มดิน หรือตวัแทน หรือ
เจา้ของท่ีดินอ านวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๑ ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หน้าท่ีเห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินไดก่้อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีรายงานต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินให้มีค  าสั่งให้ผูขุ้ดดิน ผู ้ถมดิน หรือเจา้ของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจดัการ
ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน หรือจดัการแกไ้ขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แลว้แต่กรณี และ
ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นเพื่อป้องกนัหรือระงบั
ความเสียหายนั้นได ้

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีค  าสั่งเป็นหนงัสือให้ผูขุ้ดดิน ผูถ้มดินหรือ
เจา้ของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน  หรือจดัการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือ
จดัการแกไ้ขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นได ้ แลว้รายงานให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ทราบทนัที ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นชอบดว้ยกบัค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ให้เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินมีหนงัสือภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดมี้ค าสั่งให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติัตาม
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ค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ี และให้ถือวา่ค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นค าสั่งของเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินมาตั้งแต่ตน้ 

ถา้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินไม่มีหนังสือสั่งภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ค  าสั่งของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นอนัส้ินผล 

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัร
ประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๓ ในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินและพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๕ 
การอุทธรณ์ 

 
มาตรา ๓๔ ผูขุ้ดดิน ผูถ้มดิน หรือเจา้ของท่ีดินผูใ้ดไม่พอใจค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าว
ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบค าสั่ง 

ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูอ้อกค าสั่งตามวรรคหน่ึงในฐานะเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินใหอุ้ทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อคณะกรรมการ 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ไม่เป็นการทุเลาการบงัคบัตามค าสั่งของเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน ถา้ผูอุ้ทธรณ์ประสงคจ์ะขอทุเลาการบงัคบัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินให้ยื่น
ค าขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นน้ี ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลา
โดยมีเง่ือนไขหรือไม่ก็ได ้หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลกัทรัพยป์ระกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนก็
ได ้

ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี พิจารณาค าวินิจฉยัอุทธรณ์ให้แลว้
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ว ันท่ีได้รับอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู ้ว่าราชการจังหวัดหรือ
คณะกรรมการใหเ้ป็นท่ีสุด 
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หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๓๕ ผูใ้ดท าการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือท าการถมดินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม 

โดยไม่ไดรั้บใบรับแจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๑๗ วรรคสองหรือมาตรา ๒๖ วรรคส่ี 
แลว้แต่กรณี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

หากการกระท าตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึนในบริเวณหา้มขดุดินหรือถมดินตามมาตรา ๖ (๑)ผูน้ั้น
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๖ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสาม
หม่ืนบาทและปรับเป็นรายวนัอีกวนัละไม่เกินหน่ึงพนับาทตลอดเวลาท่ียงัไม่ปฏิบติัตาม 

มาตรา ๓๗ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

มาตรา ๓๘ ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีใน
การปฏิบติัการตามมาตรา ๓๐ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 

มาตรา ๓๙ ผูขุ้ดดินผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๕ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน 
หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๐ ผูใ้ดไดรั้บค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินให้หยุดการขุดดินหรือการถมดินตาม
มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งนั้น ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๑ ผูใ้ดไดรั้บค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินให้จดัการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนหรือจดัการแกไ้ขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง
หรือวรรคสอง ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งนั้น ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามหม่ืนบาทและปรับเป็น
รายวนัอีกวนัละไม่เกินหา้ร้อยบาท ตลอดเวลาท่ียงัไม่ปฏิบติัตาม 

มาตรา ๔๒ บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีนอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสอง ให้เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับผูต้อ้งหาไดเ้ม่ือ
ผูต้อ้งหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนัแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกนัตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาอาญา 

มาตรา ๔๓ ในกรณีท่ีห้างหุ้นส่วน บริษทัหรือนิติบุคคลอ่ืนกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ี กรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการกระท าอนัเป็นความผิดนั้น
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ตอ้งระวางโทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้น ๆ ดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่การกระท านั้นได้
กระท าโดยตนมิไดรู้้เห็นหรือยนิยอมดว้ย 

มาตรา ๔๔ ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ถือว่าเจา้ของ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับท่ีดินท่ีมีการกระท าความผิดเกิดข้ึนและได้รับความ
เสียหายเน่ืองจากการกระท าความผดินั้น เป็นผูเ้สียหายตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความอาญา 

 
 

บทเฉพาะกาล 
มาตรา ๔๕ ผูใ้ดขุดดินหรือถมดินอนัมีลกัษณะท่ีตอ้งแจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตาม

พระราชบญัญติัน้ีอยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบัในทอ้งท่ีใด ให้ปฏิบติัตามมาตรา ๑๗ 
หรือมาตรา ๒๖ แลว้แต่กรณี ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบัในทอ้งท่ี
นั้น และเม่ือไดด้ าเนินการแลว้ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดรั้บใบรับแจง้ตามพระราชบญัญติัน้ี 

 
 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภยั 
นายกรัฐมนตรี 
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อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย 
ค่าธรรมเนียม 

 
(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจง้การขดุดินหรือถมดิน  ฉบบัละ  ๒,๐๐๐  บาท 
(๒) ค่าคดัส าเนาหรือถ่ายเอกสาร    ฉบบัละ  ๕   บาท 
 
ค่าใชจ่้าย 
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ี ใหจ่้ายเท่าท่ีจ  าเป็นและใชจ่้ายไปจริง 
 
ขดุดินหรือถมดิน  
(๒) ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปตรวจสอบ ใหจ่้ายเท่าท่ีจ  าเป็นตามระเบียบของทาง 
สถานท่ีขดุดินหรือถมดิน     ราชการแก่ผูไ้ปท างานเท่าอตัราของทางราชการ 

 
 

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีปัจจุบนัมีการขุดดินเพื่อน าดิน
ไป  ถมพื้นท่ีท่ีท าการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัหรือเพื่อกิจการอ่ืนอยา่งกวา้งขวาง แต่การขุดดินหรือถมดิน
ดงักล่าว  ยงัไม่เป็นไปโดยถูกตอ้งตามหลกัวิชาการจึงอาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ทรัพยสิ์นและความ
ปลอดภยั  ของประชาชนได ้สมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการขดุดินและถมดินเพื่อให้การขุดดินหรือ
ถมดิน  ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
โดยเฉพาะ  จดัตั้งข้ึน ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
และบริเวณ  ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร เขตผงัเมืองรวม
ตามกฎหมาย  วา่ดว้ยการผงัเมือง และในทอ้งท่ีอ่ืนท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยประกาศ
ก าหนด  เป็นไปโดยถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง    การเตรียมความพร้อมการบังคับใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

พ.ศ. 2543  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตพืน้ที่อ าเภอคูเมือง  
   จังหวดับุรีรัมย์ 

ค าช้ีแจง  
1.  แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อท าการศึกษา   เร่ือง  

การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543  ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล เขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์

ผูศึ้กษาขอความร่วมมือจากท่าน ในการกรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริง และขอความ
กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอยา่งสูงยิง่ต่อการศึกษาใน
คร้ังน้ี  
2.  ขอ้มูลและแบบสอบถามทุกฉบบั จะไม่น าเสนอหรือเปิดเผยเป็นรายบุคคล การน าเสนอจะ

น าเสนอ ในภาพรวม ดงันั้นการน าเสนอจะไม่เสียหายแก่ท่าน  
3.  แบบสอบถามน้ีมี 3 ตอน คือ  
ตอนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวน  7  ขอ้  
ตอนที่ 2  การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543  ของ 
               องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มีจ านวน  13  ขอ้  
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
 

พระราชบัญญตัิ  หมายถึง  พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543                            
 

ผูศึ้กษาขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามใน
คร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 

นายมนูญ    บุญมณี 
นกัศึกษาปริญญาโท การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  

   

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5&hl=th&tbo=d&biw=911&bih=384&tbm=isch&tbnid=wJsAkKRauYXc1M:&imgrefurl=http://web.sut.ac.th/sutnew/graduate2012/?page_id=2&docid=xOOt4V-0KyQckM&imgurl=http://web.sut.ac.th/sutnew/graduate2012/wp-content/uploads/2012/08/logo.jpg&w=201&h=261&ei=UFkCUY_IKI6zrAfL_oD4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=608&vpy=2&dur=1149&hovh=208&hovw=160&tx=77&ty=151&sig=108873416078776185921&page=2&tbnh=145&tbnw=122&start=13&ndsp=13&ved=1t:429,r:18,s:0,i:132
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5&hl=th&tbo=d&biw=911&bih=384&tbm=isch&tbnid=wJsAkKRauYXc1M:&imgrefurl=http://web.sut.ac.th/sutnew/graduate2012/?page_id=2&docid=xOOt4V-0KyQckM&imgurl=http://web.sut.ac.th/sutnew/graduate2012/wp-content/uploads/2012/08/logo.jpg&w=201&h=261&ei=UFkCUY_IKI6zrAfL_oD4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=608&vpy=2&dur=1149&hovh=208&hovw=160&tx=77&ty=151&sig=108873416078776185921&page=2&tbnh=145&tbnw=122&start=13&ndsp=13&ved=1t:429,r:18,s:0,i:132
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แบบสอบถาม 
เร่ือง       การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543  ของ 
              องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์
 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน   ตามสภาพจริง  
1.   เพศ  

ชาย    หญิง  
2.  อาย ุ 
       ต ่ากวา่  20  ปี   21 – 30  ปี 
       31-40  ปี                       40  ปีข้ึนไป 
3.  สถานะภาพ  

โสด   สมรส    หมา้ย  
4.  ระดบัการศึกษา  

ประถมศึกษา   มธัยมศึกษา/ ปวช.  
ปวส./ อนุปริญญา  ปริญญาตรีข้ึนไป  

5.  เขตพื้นท่ีในการปฏิบติังาน 
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   

      องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรส ารา   องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขมาร  
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูเมือง     องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ 
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแพ 
6.  ต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน  

ผูบ้ริหาร(นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล)  
พนกังานส่วนต าบล  
      สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

7.  จ านวนปีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี 
        ต  ่ากวา่ 2 ปี 

      2 – 4 ปี 
      5 – 10  ปี 
      มากกวา่ 10  ปี 
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ตอนที่ 2   การเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง   จงัหวดับุรีรัมย ์

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องตามสภาพกบัความเป็นจริง  

การเตรียมความพร้อมการบังคับใช้พระราชบัญญตัิการ
ขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543       

ระดับความพร้อม 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก  ปาน
กลาง  

น้อย  น้อย
ทีสุ่ด  

ก.  การเตรียมความพร้อมของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
1. มีการจดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั พระราช 

บญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 ใหก้บั
ประชาชนในต าบลของท่าน 

     

2. จดัใหมี้การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั 
พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543ใน
ต าบลของท่าน เช่นการจดัอบรม  การ
ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

     

3. มีการรวบรวมและจดัระบบขอ้มูลเพื่อแสดงความ
คิดเห็นและความตอ้งการของชุมชน เก่ียวกบั
พระราชบญัญติัการขดุดินถมดิน 

     

4. การส่งเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน เพื่อเขา้อบรมเก่ียว 
กบัพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 

     

ข.  ด้านด าเนินการจัดเตรียมบุคลากร 
1.    ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั พระราชบญัญติัการขดุ

ดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 ของตวัท่านเอง 

     

2.   การศึกษาเพิ่มเติมในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
      พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  

     

3.   มีความตอ้งการพร้อมท่ีจะประกาศใช ้
พระราชบญัญติั การขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 
ก่อนการบงัคบัใช ้ทัว่ทั้งประเทศ 

     

4.  การแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัการ 
ขดุดินถมดินของประชาชนในพื้นท่ีของท่าน ทั้งท่ี
ผา่นมาและในปัจจุบนั 

     



64 
 

 
 

การเตรียมความพร้อมการบังคับใช้พระราชบัญญตัิการ
ขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543       

ระดับความพร้อม 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก  ปาน
กลาง  

น้อย  น้อย
ทีสุ่ด  

5. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบส านกั
นายกฯวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ.2548 ในการประกาศบงัคบัใช ้พระราช 
บญัญติัฯ 

     

ค.  ความพร้อมด้านเคร่ืองมือและการให้บริการ 
     1.  มีขอ้มูลเอกสารของพระราชบญัญติัการขุดดิน

และถมดิน  พ.ศ. 2543 และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหป้ระชาชน  ไดศึ้กษาเม่ือมารับ
บริการ 

     

     2.  จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัพระราช 
บญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 

     

    3.   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบติังานของบุคลากร
ในการใหบ้ริการ 

     

    4.   การลดขั้นตอนและความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีจะจดั
ใหบ้ริการแก่ประชาชน 

     

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบ่งเป็นแต่ละด้าน  
( 1 ) ดา้นความพร้อมในการประกาศใช ้พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  ภายใน

ต าบล  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................  
…..........................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
( 2 ) ดา้นการใหบ้ริการประชาชนเก่ียวกบัการบงัคบัใช ้พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 

2543 
.............................................................................................................................................  
…..........................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
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( 3 ) ดา้นการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  
.............................................................................................................................................  
…..........................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 ( 4 ) ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
.............................................................................................................................................  
…..........................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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นายกองค์การบริหารสว่นต าบลตมูใหญ่ 
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นายกองค์การบริหารสว่นต าบลพรส าราญ 



69 
 

 
 

 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหินเหลก็ไฟ 
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นายกองค์การบริหารสว่นต าบลคเูมือง 
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นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองขมาร 
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นายกองค์การบริหารสว่นต าบลปะเคียบ 
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นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านแพ 
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ภาคผนวก  ง 
ตารางหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย่  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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Frequency Table 
     เพศ 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ชาย 132 84.1 84.1 84.1 
  หญิง 25 15.9 15.9 100 
  Total 157 100 100   
              

 อาย ุ

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 21-30 ปี 11 7 7 7 
  30-40 ปี 46 29.3 29.3 36.3 
  40 ปีข้ึนไป 100 63.7 63.7 100 
  Total 157 100 100   
              

 สถานภาพ 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid โสด 29 18.5 18.5 18.5 

  สมรส 127 80.9 80.9 99.4 

  หมา้ย 1 0.6 0.6 100 

  Total 157 100 100   
            

 เขตพื้นท่ีในการปฏิบติังาน 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid อบต.ตุมใหญ่ 28 17.8 17.8 17.8 
  อบต.หินเหล็กไฟ 21 13.4 13.4 31.2 
  อบต.พรส าราญ 28 17.8 17.8 49 
  อบต.หนองขมาร 15 9.6 9.6 58.6 
  อบต.คูเมือง 20 12.7 12.7 71.3 
  อบต.ปะเคียบ 27 17.2 17.2 88.5 
  อบต.บา้นแพ 18 11.5 11.5 100 

  Total 157 100 100   
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 ระดบัการศึกษา 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ประถมศึกษา 30 19.1 19.1 19.1 

  
มธัยมศึกษา/
ปวช 

71 45.2 45.2 64.3 

  
ปวส/
อนุปริญญา 

29 18.5 18.5 82.8 

  
ปริญญาตรีข้ึน
ไป 

27 17.2 17.2 100 

  Total 157 100 100   
           

 ต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ผูบ้ริหาร 14 8.9 8.9 8.9 

  
พนกังานส่วน
ต าบล 

32 20.4 20.4 29.3 

  

สมาชิกสภา
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

111 70.7 70.7 100 

  Total 157 100 100   
            

 จ านวนปีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ต ่ากวา่ 2 ปี 24 15.3 15.3 15.3 
  2-4 ปี 78 49.7 49.7 65 
  5-10 ปี 43 27.4 27.4 92.4 
  มากกวา่ 10 ปี 12 7.6 7.6 100 
  Total 157 100 100   
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           มีการจดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
ใหก้บัประชาชนในต าบลของท่าน 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยท่ีสุด 5 3.2 3.2 3.2 
  นอ้ย 48 30.6 30.6 33.8 
  ปานกลาง 87 55.4 55.4 89.2 
  มาก 14 8.9 8.9 98.1 
  มากท่ีสุด 3 1.9 1.9 100 
  Total 157 100 100   
            

 มีการรวบรวมและจัดระบบข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน  
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขดุดินถมดิน 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยท่ีสุด 2 1.3 1.3 1.3 
  นอ้ย 49 31.2 31.2 32.5 
  ปานกลาง 85 54.1 54.1 86.6 
  มาก 17 10.8 10.8 97.5 
  มากท่ีสุด 4 2.5 2.5 100 
  Total 157 100 100   
            

 การส่งเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน เพื่อเขา้อบรมเก่ียวกบั พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  
พ.ศ. 2543 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยท่ีสุด 1 0.6 0.6 0.6 
  นอ้ย 19 12.1 12.1 12.7 
  ปานกลาง 56 35.7 35.7 48.4 
  มาก 70 44.6 44.6 93 
  มากท่ีสุด 11 7 7 100 
  Total 157 100 100   
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            ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  ของตวัท่านเอง 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยท่ีสุด 3 1.9 1.9 1.9 
  นอ้ย 14 8.9 8.9 10.8 
  ปานกลาง 95 60.5 60.5 71.3 
  มาก 39 24.8 24.8 96.2 
  มากท่ีสุด 6 3.8 3.8 100 
  Total 157 100 100   
           

 การศึกษาเพิ่มเติมในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยท่ีสุด 1 0.6 0.6 0.6 
  นอ้ย 24 15.3 15.3 15.9 
  ปานกลาง 98 62.4 62.4 78.3 
  มาก 29 18.5 18.5 96.8 
  มากท่ีสุด 5 3.2 3.2 100 
  Total 157 100 100   

                มีความตอ้งการพร้อมท่ีจะประกาศใช ้พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 ก่อน
การบงัคบัใชท้ัว่ทั้งประเทศ 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยท่ีสุด 1 0.6 0.6 0.6 
  นอ้ย 11 7 7 7.6 
  ปานกลาง 35 22.3 22.3 29.9 
  มาก 48 30.6 30.6 60.5 
  มากท่ีสุด 62 39.5 39.5 100 
  Total 157 100 100   
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           การแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัการขดุดินถมดินของประชาชนในพื้นท่ีของ
ท่าน ทั้งท่ีผา่นมาและในปัจจุบนั 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยท่ีสุด 4 2.5 2.5 2.5 
  นอ้ย 27 17.2 17.2 19.7 
  ปานกลาง 69 43.9 43.9 63.7 
  มาก 51 32.5 32.5 96.2 
  มากท่ีสุด 6 3.8 3.8 100 
  Total 157 100 100   

       การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบส านกันายกฯวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ.2548ในการประกาศบงัคบัใช ้พระราชบญัญติัฯ  

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยท่ีสุด 1 0.6 0.6 0.6 
  นอ้ย 45 28.7 28.7 29.3 
  ปานกลาง 83 52.9 52.9 82.2 
  มาก 25 15.9 15.9 98.1 
  มากท่ีสุด 3 1.9 1.9 100 
  Total 157 100 100   

                มีขอ้มูลเอกสารของพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหป้ระชาชน ไดศึ้กษาเม่ือมารับบริการ 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยท่ีสุด 1 0.6 0.6 0.6 
  นอ้ย 56 35.7 35.7 36.3 
  ปานกลาง 88 56.1 56.1 92.4 
  มาก 8 5.1 5.1 97.5 
  มากท่ีสุด 4 2.5 2.5 100 
  Total 157 100 100   
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 จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยท่ีสุด 2 1.3 1.3 1.3 
  นอ้ย 21 13.4 13.4 14.6 
  ปานกลาง 80 51 51 65.6 
  มาก 41 26.1 26.1 91.7 
  มากท่ีสุด 13 8.3 8.3 100 
  Total 157 100 100   
            

 กระบวนการขั้นตอนการปฏิบติังานของบุคลากรในการใหบ้ริการ 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยท่ีสุด 1 0.6 0.6 0.6 
  นอ้ย 23 14.6 14.6 15.3 
  ปานกลาง 74 47.1 47.1 62.4 
  มาก 52 33.1 33.1 95.5 
  มากท่ีสุด 7 4.5 4.5 100 
  Total 157 100 100   
           

 การลดขั้นตอนและความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีจะจดัใหบ้ริการแก่ประชาชน 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยท่ีสุด 1 0.6 0.6 0.6 
  นอ้ย 15 9.6 9.6 10.2 
  ปานกลาง 104 66.2 66.2 76.4 
  มาก 37 23.6 23.6 100 
  Total 157 100 100   
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นายมนูญ  บุญมณี  เกิดวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2517 ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี 138 หมู่  6  ต  าบลตูมใหญ่   
อ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย์ จบการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต โปรแกรมวิชา
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