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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เร่ือง  การบังคับใชแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ฉบับที่  ๒) 

 

 

ดวยแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และแผนปฏิบัติ

การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดบังคับใชมาครบระยะเวลา  

๕  ปแลว  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๓๔  บัญญัติใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ภายหลังที่ไดดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นไปแลว  โดยตองพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลา  ไมเกินหาปนับแตวันที่มีการกําหนด

อํานาจและหนาที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได  ทั้งนี้  จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนด

อํานาจและหนาที่และการจัดสรรรายได  เพื่อกระจายอํานาจเพิ่มข้ึนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดดําเนินการทบทวน  

การกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวแลว 

โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒  มกราคม   ๒๕๕๑  และไดรายงานตอ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติทราบแลว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๓๓   แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน 

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงประกาศใหใชบังคับแผนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และแผนปฏิบัติการ

กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  และใหมีผลผูกพัน
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หนวยงานของรัฐที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจ ฯ  และแผนปฏิบัติการ ฯ  

ดังกลาวตอไป 
ทั้งนี้  ใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 

 

 
 
 
 
 แผนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครอง

 สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 แผนปฏิบัติการกาํหนดขั้นตอนการกระจาย

 อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 (ฉบับที่ ๒) 
 



 

 

 
 
๑. บทนํา 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหง

รัฐ มาตรา ๗๘ กําหนดวา รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน โดย

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นได

เอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน

แหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่น และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้ง

โครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถิ่น ใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันท่ัวประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัด

ท่ีมีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของ

ประชาชนในจังหวัดน้ัน 
  ในดานการปกครองสวนทองถิ่น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ไดกําหนดไวในหมวด ๑๔ รวม ๑๐ มาตรา ต้ังแตมาตรา ๒๘๑ – ๒๙๐ สรุปวา รัฐจะตองใหความ

เปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ

ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา

บริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ี การกํากับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาท่ีจําเปน และมีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ชัดเจนสอดคลอง

และเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และในการกํากับดูแลใหมีมาตรฐาน

กลางเพ่ือเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเลือกไปปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมและความแตกตางในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในแตละรูปแบบ โดยไมกระทบตอความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงาน

ตามความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการ

ดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก  

  ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจเพื่อกําหนดการแบงอํานาจหนาท่ี

และการจดัสรรรายได ระหวางราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจ

เพ่ิมข้ึนตามระดับความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ รวมทั้งกําหนด

ระบบตรวจสอบและประเมินผลและใหมีกฎหมายรายไดทองถิ่น เพ่ือกําหนดอํานาจหนาท่ีในการ

จัดเก็บภาษีและรายไดอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีหลักเกณฑท่ีเหมาะสมตาม

ลักษณะของภาษีแตละชนิด และในกรณีท่ีมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและการจัดสรรรายไดใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว คณะกรรมการจะตองนําเรื่องดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหมทุก

ระยะเวลาไมเกินหาป เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจหนาท่ี และการจัดสรร

รายไดท่ีไดกระทําไปแลว ท้ังน้ี ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มข้ึนใหแกองคกรปกครองสวน

๒.๑ แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ ๒๕๕๑ ๒.๑ แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ ๒๕๕๑ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๒

ทองถิ่นเปนสําคัญ และการดําเนินการตามวรรคหา เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ

รายงานรัฐสภาแลว ใหมีผลบังคับได  
  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียง 

ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นน้ันพนจากตําแหนง และ

รองขอตอประธานสภาทองถิ่นเพ่ือใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได ในกรณีท่ี 

การกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

ในทองถิ่นในสาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบ

กอนการกระทํา และตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ 

การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบกํากับการ

บริหารจัดการ ใหมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคล 

สวนทองถิ่น มีองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น เพ่ือสรางระบบคุมครอง

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล มีหนาท่ีบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 

ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ยอมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรม และ 

ฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นน้ัน และเขาไปมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาอบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ และ

มีอํานาจหนาท่ีสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญัติ  

  ท่ีผานมาพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใชเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 

๒๕๔๒ ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคํานึงถึงภาระหนาท่ีของรัฐกับองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ และตามมาตรา ๑๒ 

แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาท่ีจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา ซึ่งแผนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ ไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

มีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ และวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ รวมทั้งไดประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาบังคับใชเม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๔๔ และวนัท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ ตามลําดับ  
  การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๓ และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง        
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ ในข้ันการปฏิบัติงานยังคงมีปญหาอันเน่ืองมาจากระบบการบริหาร 
ราชการแผนดิน และโครงสรางการบริหารของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเปนอยูไมเอื้ออํานวย      

เปนอุปสรรคอยางมากตอการปรับเปลี่ยนระบบสูการกระจายอํานาจไปใหองคกรปกครอง        



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๓

สวนทองถิ่น การดําเนินงานจึงมีความลาชา ขาดการประสานสัมพันธของกลไกปฏิบัติและกฎหมาย

ท่ีนํามาใช  
  ในระหวางท่ีบังคับใชแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๓ และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมีการปฏิรูประบบราชการภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการประกาศใช

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทํางานของภาครัฐ การจัดระบบการทํางานของผูวาราชการจังหวัด 

แบบบูรณาการ และมีการกําหนดวิธีการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด กลุมจังหวัด และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอขอกําหนดตางๆ 

ในแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแผนปฏิบัติการ

กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔  

  โดยที่พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ วรรคสาม กําหนดวา ในกรณีท่ีสถานการณเปลี่ยนแปลงไป

ในระหวางท่ีแผนปฏิบัติการใชบังคับ คณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให

เหมาะสมกับสถานการณน้ันได และมาตรา ๓๔ กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวน         
การกําหนดอํานาจและหนาท่ีและการจัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายหลังท่ีได

ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปแลว โดยตองพิจารณา

ทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาปนับแตวันท่ีมีการกําหนดอํานาจและหนาท่ีหรือวันท่ีมี 
การจัดสรรรายได ท้ังน้ี จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาท่ีและ 
การจัดสรรรายได เพ่ือกระจายอํานาจเพิ่มข้ึนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ดังน้ัน เพ่ือใหสามารถดําเนินการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อยางตอเน่ืองสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีการใหความสําคัญในระดับนโยบาย

ของชาติ โดยกําหนดใหการกระจายอํานาจเปนวาระแหงชาติ มีอัตราเรงของการดําเนินงาน         

ท่ีสอดคลองคูขนานกันของแตละภารกิจท่ีตองดําเนินไปพรอมกัน มีเจาภาพท่ีชัดเจนสําหรับทุก

ภารกิจท่ีตองมีการจัดกลุมภารกิจใหม มีความสอดคลองและมีความเปนเอกภาพระหวางหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ ประกอบกับตองมีฐานขอมูลท่ีเชื่อมตอเปนภาพรวมที่จะทําใหเห็นภาพใหญ และสามารถ

เห็นภาพของการเคลื่อนตัวของการถายโอน รวมทั้งเรงเสริมสรางความพรอมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เชื่อมโยงระบบสนับสนุนท่ีใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขมแข็งข้ึน ลดข้ันตอน       

การปฏิบัติ ผอนคลายกฎระเบียบ นอกจากน้ี ราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาคควรมี        

แผนบริหารการถายโอนเพ่ือใหเกิดความชัดเจนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีแผนรองรับ   

การถายโอน และท่ีสําคัญรัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเปนพันธมิตรรวมกันในการ

กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายตางๆ ของรัฐเพ่ือใหเกิดการผลักดันในการบรรลุเปาหมายของ 
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การพัฒนาประเทศ ภายใตระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิด

ความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน และใหประชาชนไดรับความสะดวกในการขอรับ

บริการท่ีตอบสนองความตองการตอไป จึงจําเปนตองทบทวนแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และปรับปรุงแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
 โดยที่แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปนแผนที่ ยืดหยุนสามารถปรับ เปลี่ ยนไดตามสถานการณ ท่ี เปลี่ ยนแปลงไป  ดั ง น้ัน              
เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรายงานรัฐสภาทราบรวมทั้งมีผลบังคับใชแลว หากจําเปนตองมีการ

เปลี่ยนแปลงในระหวางท่ีแผนปฏิบัติการบังคับใช โดยไมเสียหลักการเดิม ใหคณะกรรมการ 

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให

เหมาะสมกับสภาพการณน้ันได และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบตอไป 

๒. วิสัยทัศนการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 
  ในชวง ๔ ปแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗) ของการถายโอนภารกิจตามกรอบของกฎหมาย

วาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปน

ชวงของการปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ราชการบริหาร

สวนกลาง และราชการบริหารสวนภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนายุทธศาสตร การสรางความพรอม    

ในการรองรับการถายโอนภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และทรัพยสิน รวมทั้งการแกไขกฎหมาย   

ท่ีเกี่ยวของ ในสวนของภารกิจท่ีถายโอนจะมีท้ังการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยาง

สมบูรณ และการดําเนินงานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง และระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐ และจะมีบุคลากรจํานวนหน่ึงถายโอนไป

ปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  หลังจากการถายโอนในชวง ๔ ปแรกสิ้นสุดลงจนถึงระยะเวลาการถายโอนในปท่ี ๑๐        

(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) ตามกรอบของกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนชวงเปลี่ยนผาน มีการปรับบทบาทของราชการ

บริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชนที่จะ

เรียนรูรวมกันในการถายโอนภารกิจ มีการปรับกลไกความสัมพันธระหวางองคกรปกครอง       

สวนทองถิ่นกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และความสัมพันธระหวาง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ อันจะทาํใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินกิจการสาธารณะที่ตอบสนองความตองการของประชาชน    
ในทองถิ่นดีข้ึน และทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครอง      
สวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนิน

กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส 
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  ในชวงเวลาหลังจากปท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔) เปนตนไป ประชาชนในทองถิ่นจะมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน สามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม และมีสวนรวมในการจัดทํา  
ยุทธศาสตรของทองถิ่น มีบทบาทในการตัดสินใจ การกํากับดูแล และการตรวจสอบตามหลักการ

บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคกรปกครอง      
สวนทองถิ่นอยางเต็มท่ี ภาครัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในทองถิ่นจะเปน

พันธมิตรรวมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสงเสริมในเรื่องของความ

เปนอิสระเพ่ือการพัฒนาประเทศมากขึ้น ในสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีการพัฒนา

ศักยภาพทางดานการบริหารจัดการและการคลังทองถิ่นท่ีพ่ึงตนเองได มีความรับผิดชอบตอ

ภารกิจการบริการประชาชนที่หลากหลาย ผูบริหารและสภาทองถิ่นจะเปนผูมีความรูความสามารถ        
มีวิสัยทัศนในการบริหารและรวมดําเนินการแบบสมานฉันท  ราชการบริหารสวนภูมิภาคจะเปลี่ยน

บทบาทจากฐานะผูจัดทําบริการสาธารณะมาเปนผูใหความชวยเหลือทางวิชาการ และกํากับดูแล

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาท่ีจําเปนภายใตขอบเขตที่ชัดเจน มีการเรียนรู

จากประสบการณท่ีเพ่ิมข้ึน การปกครองสวนทองถิ่นจะเปนการปกครองตนเองของประชาชน     
ในทองถิ่นอยางแทจริง จึงเปนอีกมิติหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตยจากฐานราก

นําไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

๓. กรอบแนวคิดการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  กรอบแนวคิดการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยหลักการตองการ

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสะทอนปญหาความตองการของประชาชน มาเปนกรอบในการ

กําหนดนโยบาย โดยยึดหลักการและสาระสําคัญ ๓ ดาน คือ 
  ๓.๑ ดานความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง          
การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังของตนเอง โดยยังคงรักษาความ   
เปนรัฐเด่ียวและความมีเอกภาพของประเทศ การมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนประมุข และความ

ม่ันคงของชาติเอาไวได ตลอดจนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเมืองการปกครอง

ทองถิ่น ภายใตระบอบประชาธิปไตย 
  ๓.๒ ดานการบริหารราชการแผนดินและการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
   รัฐตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจ 
ในกิจการของตนเองไดมากข้ึน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยรัฐตองจัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 

และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนา

ประเทศ และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ

สาธารณะ โดยปรับลดบทบาทภารกิจและลดการกํากับดูแล ของราชการบริหารสวนกลางและ
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ราชการบริหารสวนภูมิภาค และเพ่ิมบทบาทใหสวนทองถิ่นเขาดําเนินการแทน เพ่ือใหราชการ

บริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาครับผิดชอบในภารกิจมหภาค โดยพิจารณา 

ในยุทธศาสตรเชิงรุกมากกวาเชิงรับในระดับชาติไดมากข้ึน และภารกิจท่ีเกินขีดความสามารถของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะดําเนินการได และใหการสนับสนุนสงเสริมดานเทคนิค วิชาการ 
กําหนดมาตรฐานและตรวจสอบติดตามประเมินผล 
  ๓.๓ ดานประสิทธิภาพการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   รัฐตองกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีอิสระมากขึ้น 

ลดการกํากับดูแล การดําเนินการมีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบตอผูใชบริการ

มากข้ึน รวมทั้งสงเสริมใหประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการตางๆ 

รวมทั้งรวมตรวจสอบติดตามประเมินผล และสุดทายประชาชนตองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและท่ัวถึงมากข้ึน 

๔. วัตถุประสงคของแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  แผนการกระจายอํานาจฯ มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ 
  ๔.๑ เพ่ือใหมีการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเน่ือง              

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

  ๔.๒ กําหนดกรอบทิศทางและแนวทางการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ท่ีชัดเจน  โดยมีกระบวนการที่ยืดหยุน สามารถปรับวิธีการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณ

ท่ีเปลี่ยนไป และมีการเรียนรูจากประสบการณท่ีเพ่ิมข้ึน 
  ๔.๓ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีระหวางราชการสวนทองถิ่นกับราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการ และภาครัฐบาลกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการทาํงานรวมกัน 

  ๔.๔ กําหนดแนวทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะกําหนดหลักการทั่วไป      
ในการพิจารณาถายโอนภารกิจ รูปแบบการถายโอน ภารกิจท่ีราชการบริหารสวนกลางและราชการ

บริหารสวนภูมิภาคจะถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระยะเวลาการถายโอน แนวทางการ

จัดแบงอํานาจและหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ และดําเนินการรวมกันในรูปของสหการ 

แนวทางการจัดสรรทรัพยากรดานการเงิน การคลัง และบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีและภารกิจ ปรับบทบาทและความสัมพันธระหวางราชการบริหาร 
สวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนทองถิ่น รวมทั้งแกไขกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของในเชิงรุกเพ่ือสรางความพรอมในการปฏิบัติ โดยมุงในเชิงสงเสริมเรื่องความ

เปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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๕. เปาหมายของแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ๕.๑ ใหมีการถายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะของรัฐใหแกองคกรปกครอง             

สวนทองถิ่นตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการ

สาธารณะของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง

ใหชัดเจน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใดหรือแหงใดที่มีความพรอมในการรับถายโอน

อํานาจหนาท่ีและภารกิจ ใหดําเนินการถายโอนภายใน ๔ ป สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเภทใดหรือแหงใดท่ีไมสามารถที่จะรับการถายโอนอํานาจหนาท่ีและภารกิจภายใน ๔ ป            
ใหดําเนินการถายโอนภายใน ๑๐ ป 
  ๕.๒ การจัดเก็บภาษีและรายไดอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตาม

กฎหมายรายไดทองถิ่น โดยใหมีหลักเกณฑท่ีเหมาะสมตามลักษณะของภาษีแตละชนิด การจัดสรร

ทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายไดท่ีเพียงพอกับรายจายตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงระดับข้ันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถิ่น สถานะทางการคลังของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และความยังยืนทางการคลังของรัฐ โดยต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๐ เปนตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาล

ไมนอยกวารอยละย่ีสิบหา และโดยมีจุดมุงหมายที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายได

เพ่ิมข้ึนคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา โดยการ

จัดสรรสัดสวนที่เปนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นน้ันดวย 
   การเพ่ิมสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอรายไดสุทธิของรัฐบาล 

ตามวรรคหนึ่ง ใหเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจท่ีถายโอนใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีถายโอนเพ่ิมข้ึนภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป แต

ไมวากรณีจะเปนประการใดเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรใหตองมีจํานวนไมนอยกวาเงินอุดหนุนท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๕.๓ การจัดต้ังงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ      
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปน และ 

ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 
  ๕.๔ จัดระบบของการถายโอนบุคลากรจากหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหสอดคลองกับการถายโอน

ภารกิจ โดยอาจมีรูปแบบแนวทางที่หลากหลาย 
  ๕.๕ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการถายโอนอํานาจและ

หนาท่ีและประกันความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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  ๕.๖ ภารกิจท่ีถายโอนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

และแผนปฏิบัติการ จะตองมีการมอบความรับผิดชอบในภารกิจท้ังหมดตามไปดวย กฎ ระเบียบ 

ท่ีเกี่ยวของกับภารกิจ หากมีความจําเปนสามารถยกเลิกและออกกติกาใหมใหสอดคลองและ

สามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางคลองตัวมากขึ้น โดยไมขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวของ สําหรับภารกิจใหม
ท่ีมีการถายโอนเพ่ิมข้ึน ตองพิจารณาถึงศักยภาพและความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ๕.๗ การพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดเก็บรายไดของ

ทองถิ่นและการกระจายอํานาจทางการคลังสูทองถิ่นเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ

บริหารจัดการงบประมาณของตนเองไดอยางมีอิสระมากขึ้น โดยคํานึงถึงความจําเปนและความ

เหมาะสมในการพัฒนาทองถิ่น สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางไปสูทองถิ่น 

เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการสวนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ใหสอดคลองกับภารกิจของแตละทองถิ่น รวมถึงการมีอิสระในการแสวงหารายไดของทองถิ่นและ

การจัดการทรัพยสินของทองถิ่น สงเสริมใหประชาชน ภาคประชาสังคม และองคกรเอกชน 

มีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น ตลอดจนมีการประชาสัมพันธเพ่ือเรงสรางความเขาใจในบทบาท

และการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สรางกลไกการกํากับดูแลและรักษามาตรฐาน

การใหบริการและการติดตามประเมินผลในภาพรวม 

๖. แนวทางการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ขอบเขตของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ๑.  รัฐจะกระจายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ อํานาจการตัดสินใจ อํานาจการบริหาร

จัดการทรัพยากรการเงินการคลัง และบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทตางๆ 

สรางความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมใหประชาชนและภาคประชาสังคม 

มีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๒.  รัฐจะดําเนินการปรับลดบทบาทลดการกํากับดูแลของราชการบริหารสวนกลางและ

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ปรับโครงสรางภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรับปรุง

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ พัฒนาโครงสรางและกลไกเพ่ือสนับสนุนการกระจายอํานาจ 

โดยคํานึงถึงหลักความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสรางระบบติดตาม

ตรวจสอบ กํากับดูแลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
  ๖.๑ การถายโอนภารกิจและการจัดแบงอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง 
   ๖.๑.๑ ความหมายของการถายโอนภารกิจตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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    ขอความในกฎหมาย มาตรา ๓๐ (๑) ใหดําเนินการถายโอนภารกิจ     

การใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับแกองคกรปกครอง  

สวนทองถิ่นภายในกําหนดเวลา ดังน้ี 
    (ก) ภารกิจท่ีเปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครอง     

สวนทองถิ่นหรือภารกิจท่ีรัฐจัดใหบริการในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการ 

ใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป 
    (ข) ภารกิจท่ีรัฐจัดใหบริการในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ 

กระทบถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป 
    (ค) ภารกิจท่ี เปนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลให ดําเนินการ 

ใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป 
    ความหมายตาม (๑) หมายถึง ลักษณะภารกิจการใหบริการสาธารณะ     

ท่ีจะตองถายโอนในสี่ป ไดแก 
    ๑)  ภารกิจท่ีซ้ําซอน หมายถึง ภารกิจการใหบริการสาธารณะที่กฎหมาย

กําหนดใหรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องเดียวกัน และองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไดมีการดําเนินการตามภารกิจน้ันแลวดวย 
    ๒)  ภารกิจท่ีรัฐจัดทําในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง ภารกิจ

การใหบริการสาธารณะที่กฎหมายกําหนดใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ี   

แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมไดดําเนินการ หรือไมเคยดําเนินการตามภารกิจน้ัน 
    ๓)  ภารกิจท่ีรัฐจัดทําในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกระทบองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น หมายถึง ภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการในเขตพื้นท่ี  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีผลกระทบเกิดข้ึนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นดวย 
    ขอความในกฎหมายมาตรา ๓๐ (๒)  กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ 

ในการใหบริการสาธารณะของรัฐและขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดวยกันเอง ตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีใหชัดเจน โดย     

ในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ซึ่งตองพิจารณาจาก

รายไดและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน จํานวนประชากร คาใชจายในการ

ดําเนินการ ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการท่ีประชาชนจะไดรับ ท้ังน้ี ตองไมเกินระยะเวลาสิบป 
    ความหมายตาม (๒) หมายถึง ภารกิจการใหบริการสาธารณะตาม (๑) 

ภารกิจใดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําได ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดยังไมพรอม       

ใหขยายเวลาเตรียมความพรอมไดภายใน ๑๐ ป โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทํา       

แผนเตรียมความพรอม และราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหการ

สนับสนุนแนะนําดานการบริหารจัดการเทคนิควิชาการ 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๐

   ๖.๑.๒ หลักการทั่วไปในการพิจารณาถายโอนภารกิจ 
    การพิจารณาถายโอนภารกิจ ไดกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการ

ใหบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครอง        

สวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการ

จัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นท่ีตามท่ีกําหนดไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น 

ท่ีเกี่ยวของใหมีความชัดเจน โดยยึดหลักการในการพิจารณา ดังน้ี 
    ๑)  การถายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจะไมครอบคลุมงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกบัความมั่นคง การพิจารณาพิพากษาคดี                  

การตางประเทศ และการเงินการคลังของประเทศโดยรวม 
    ๒)  ภารกิจท่ีกําหนดใหถายโอน พิจารณาภารกิจของหนวยงานของรัฐเปนหลัก 
     สําหรับภารกิจของรัฐวิสาหกิจใหถายโอนในกรณีเปนนโยบายของ

รัฐบาล หรือเม่ือพิจารณาความเหมาะสมและประสิทธิภาพของบริการสาธารณะที่ประชาชนจะไดรบั

แลวสมควรถายโอน  
     เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กับรัฐวิสาหกิจ

ในบางภารกิจท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และเปนภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ควรมี

การกําหนดเงื่อนไขในการดําเนินการในลักษณะของการใหสิทธิประโยชนพิเศษกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตอบแทน เน่ืองจากการใชประโยชนจากแผนงานโครงการของรัฐวิสาหกิจไดรับจากการ

ท่ีองคกรปกครอง สวนทองถิ่นใหการสนับสนุน หรือโดยการใหสวนลดจากคาบริการของ

รัฐวิสาหกิจ หรือหักคาใชจายท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจายไปเพื่อชดเชยกับการใชบริการ

ของรัฐวิสาหกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ๆ ดวย  

    ๓) การถายโอนภารกิจคํานึงถึงผลลัพธและผลกระทบที่ เกิด ข้ึนกับ

ประชาชนในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก 
     หากผลลัพธและผลกระทบเกิดข้ึนกับประชาชนในพื้นท่ีองคกรปกครอง   

สวนทองถิ่นใดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหน่ึง ใหถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน    

แตหากผลลัพธและผลกระทบเกิดข้ึนกับประชาชนในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา

หน่ึงแหง หรือภารกิจท่ีถายโอนมีตนทุนสูงและเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก 

ก็อาจถายโอนใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกัน

ดําเนินการ 

     ในระยะแรก หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมพรอมท่ีจะ

ดําเนินการตามมาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๑

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือดวยเหตุใดก็ตาม อาจใหหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการไปกอนจนกวาจะครบระยะเวลาตามที่กําหนดในแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการ 
    ๔) งานหรือกิจกรรมที่มีเปาหมายดําเนินการครอบคลุมหลายจังหวัดหรือมี

ผลกระทบเกิดข้ึนนอกเขตพื้นท่ีจังหวัดดวย ใหหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการ เวนแตองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดสามารถทําความตกลงดําเนินการรวมกันได และคณะกรรมการ

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นชอบดวย 
    ๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเมื่อรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงาน

ของรัฐ และการบริการสาธารณะดังกลาวจะตองดําเนินการทั้งในและนอกเขตพื้นท่ีจังหวัด  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีรับโอนจะตองดําเนินการตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับ และตองไมนอยไปกวาเดิม 
    ๖) ในการพิจารณาความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ

ประเภท และแตละแหงจะพิจารณาจากรายได บุคลากร จํานวนประชากร คาใชจายในการ

ดําเนินงาน คุณภาพในการใหบริการและประสบการณทางการบริหาร และโอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพเหลาน้ัน ซึ่งจะชวยใหสามารถกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการถายโอนภารกิจได 
    ๗) การถายโอนภารกิจตองคํานึงถึงความคุมคาและการประหยัดจากขนาด     

การลงทุนท่ีเหมาะสม ดังน้ัน หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง 

ก็สามารถรวมกันจัดต้ังสหการ หรืออาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความพรอมมากกวา

ดําเนินการไปกอนได 
    ๘) เรื่องท่ีเปนนโยบายของรัฐบาล ในหลักการรัฐควรเปนผูสนับสนุน

งบประมาณในการดําเนินการ หรือกรณีท่ีโครงการดังกลาวเปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่น 

อาจใหมีระบบสมทบระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอัตราที่เหมาะสม 

    ๙) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองยึดหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน ลดข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเกินความจําเปน 

และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

    ๑๐) ในภาพรวมการถายโอนภารกิจของรัฐใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ใหพิจารณาถายโอนทั้งภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร และทรัพยสินภายในชวงเวลาที่กําหนด 

โดยไมจําเปนตองดําเนินการถายโอนไปพรอมกัน 
    ๑๑) การกําหนดอํานาจหนาท่ีในการบริการสาธารณะ และกําหนดภารกิจ    

ท่ีจะถายโอน มิไดจํากัดเฉพาะในกรอบของบทบัญญัติของกฎหมายในปจจุบัน หากแตพิจารณาถึง

อํานาจหนาท่ีของการจัดบริการสาธารณะตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมาย  

วาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น            

ท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสม

และประสิทธิภาพของบริการสาธารณะที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๒

     กรณีท่ีอํานาจหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะใด กฎหมายวาดวยการ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดกําหนดใหเปน

อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด หากแตเม่ือคํานึงถึงความเหมาะสมและ

ประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะที่ประชาชนจะไดรับแลว สมควรกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน จะไดเสนอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาออกประกาศกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง      

สวนทองถิ่นน้ันตอไป 
    ๑๒) อํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๖ 

มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนภารกิจท่ีหนวยงานของรัฐจะตอง     

ถายโอนใหทองถิ่นตามมาตรา ๓๐ (๑) ของพระราชบัญญัติดังกลาว ถาองคกรปกครอง         

สวนทองถิ่นยังไมพรอมรับถายโอน เน่ืองจากมีขอจํากัดดานขีดความสามารถและสาเหตุอื่นใด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันอาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือรองขอใหหนวยงาน  

ของรัฐดําเนินการแทนไปพลางกอน  หรือดําเนินการรวมกับหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หรืออาจจัดซื้อจัดจางจากหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนดําเนินการแทนได 
     ท้ังน้ี ใหรัฐดําเนินการเพ่ิมขีดความสามารถและความรูดานเทคโนโลยี

ดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร และความพรอมดานการคลังใหแกองคกรปกครอง        

สวนทองถิ่นน้ันๆ จนกวาจะสามารถรับการถายโอนงานหรือภารกิจได โดยใหมีความยืดหยุน

ในชวงเปลี่ยนผาน 
    ๑๓) ภา ร กิ จ ห น่ึ งๆ  อ า จ จั ด แบ ง ข อบ เ ขตขอ งอํ า น า จแ ล ะหน า ท่ี 

ความรับผิดชอบระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครอง         

สวนทองถิ่นดวยกันได โดยมีการกระจายการจัดบริการสาธารณะตามขนาดและเขตพื้นท่ี         

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในแตละประเภทตามขีดความสามารถขององคกรปกครอง     

สวนทองถิ่น และความเปนไปไดภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม 
    ๑๔) การถายโอนภารกิจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทและ

แตละแหง ควรคํานึงถึงความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลักและหนวยงานของรัฐ

ท่ีมีภารกิจถายโอนตองมีแผนการถายโอนที่ชัดเจนเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถ

วางแผนกําลังคนและงบประมาณลวงหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ๑๕) การถายโอนภารกิจในแตละภารกิจอาจมีโครงสรางการบริหารและ    
การกํากับดูแลท่ีแตกตางกันได รวมทั้งยังคงตองมีระบบกํากับดูแลจากรัฐ เพ่ือเปนหลักประกันใน

ดานคุณภาพการใหบริการ ความยุติธรรม และความเสมอภาคระหวางประชาชนในแตละเขตพื้นท่ี 
    ๑๖) การถายโอนภารกิจโดยทั่วไป ใหโอนทรัพยสินท่ีเกี่ยวของใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดวย ยกเวนเฉพาะทรัพยสินท่ีเปนท่ีดินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๓

ใชประโยชนได โดยที่ดินน้ันจะโอนกรรมสิทธิ์ใหเปนกรรมสิทธิ์ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

หรือไม ใหอยูในดุลพินิจของกระทรวงการคลัง 
     กรณี ท่ีหนวยงานของรัฐถ ายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น ไปบริหารจัดการตามอํานาจหนาท่ีท่ีหนวยราชการเดิมเคยดําเนินการอยู ไมตองเสีย 

คาเชาหรือคาใชประโยชน และคาธรรมเนียมการจัดใหเชาท่ีราชพัสดุเทาท่ีไดรับโอนแตอยางใด 
     หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนําท่ีราชพัสดุท่ีรับการถายโอน

กิจการไปจัดหาประโยชนกอใหเกิดรายไดหรือมีลักษณะนําไปจัดหาประโยชนนอกเหนือจากอํานาจ

หนาท่ีท่ีไดรับโอนแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเสียคาเชาและคาธรรมเนียมพรอมท้ัง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดหาประโยชนในท่ี      

ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๗  

    ๑๗) หากภารกิจท่ีถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคาธรรมเนียม

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ใหคาธรรมเนียมดังกลาวตกเปนรายไดขององคกรปกครอง         

สวนทองถิ่น 
   ๖.๑.๓ รูปแบบการถายโอน 
    รูปแบบการถายโอนจะมีท้ังการถายโอนอํานาจและหนาท่ีในการจัดบริการ

สาธารณะตามที่ระบุไวในกฎหมาย และการปรับปรุงอํานาจหนาท่ีระหวางรัฐกับองคกรปกครอง               

สวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับการถายโอนภารกิจ  ดังน้ัน จึงไดกําหนดลักษณะการถายโอนไว            

๖ ลักษณะ คือ 
    ๑.  ภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการหรือผลิตบริการ

สาธารณะเอง 
     เปนภารกิจท่ีแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการหรือผลิต

บริการสาธารณะน้ันๆ ไดเองโดยมีกฎหมายใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว และ/

หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเคยดําเนินการอยูแลว โดยสามารถรับโอนไดทันที และขอบเขต

การทํางานอยูในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    ๒.  ภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแตองคกรปกครอง   

สวนทองถิ่นอาจซื้อบริการจากภาคเอกชน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
         เปนภารกิจท่ีตองใชเทคนิค ทักษะ วิชาการ ความรูความชํานาญและ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินการเองหรือดําเนินการ

เองแลวไมมีประสิทธิภาพหรือไมคุมทุน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถซื้อบริการจาก

ภาคเอกชน หรือจากหนวยงานอื่นท่ีมีประสบการณ หรือเคยดําเนินการ 
    ๓.  ภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่นๆ ในลักษณะความรวมมือหรือรูปแบบสหการ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๔

         เปนภารกิจซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากองคกรอื่นเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีผลกระทบตอประชาชนไมเฉพาะในเขตพื้นท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง

โดยเฉพาะ แตมีผลกระทบตอประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นดวย หรือมีความ

จําเปนตองลงทุนจํานวนมาก และไมคุมคาหากตางฝายตางดําเนินการเอง 
    ๔. ภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับรัฐ (Share Function) 
     เปนภารกิจท่ีรัฐโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ และ

บางสวนรัฐยังคงดําเนินการอยู การดําเนินการจึงเปนการดําเนินการรวมกัน 
    ๕. ภารกิจท่ีรัฐยังคงดําเนินการอยูแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ

จะดําเนินการได 
   เปนภารกิจใหบริการสาธารณะที่กฎหมายกําหนดใหรัฐและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาท่ีในภารกิจเดียวกัน และยังคงกําหนดใหรัฐดําเนินการอยูตอไป 

ในกรณีน้ี องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกัน 
    ๖. ภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายเอกชนดําเนินการแทน 
 เปนภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีและเปนเจาของ

ภารกิจแตมอบหมายใหเอกชนดําเนินการแทน ในรูปแบบตางๆ เชน การใหสัมปทาน เปนตน 
   ๖.๑.๔ ระยะเวลาการถายโอน แบงเปน ๒ ระยะ คือ 

    ๑) ระยะที่ ๑  ระยะเวลา ๑-๔ ป (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗)  โดยองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น ท่ีมีความพรอมสามารถดําเนินการได และแลวเสร็จภายใน ๔ ป โดยเปน  

การถายโอนตามมาตรา ๓๐ (๑) ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    ๒) ระยะที่ ๒  ระยะเวลา ๑-๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓) เปนการถายโอน

เน่ืองจากการกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         

ท่ีแตกตางกันในระยะ ๑๐ ปแรก ตามมาตรา ๓๐ (๒) ของ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แบงเปน 
     ๒.๑)  ระยะเวลาถายโอน ๑-๕ ป (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘) 
         เน่ืองจากจะตองพิจารณาความพรอมขององคกรปกครอง     

สวนทองถิ่น การเตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือการใชระยะเวลา          

ในการถายโอนตอเน่ืองเกินกวา ๔ ป และคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ียังไมมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจและ

หนาท่ีบางอยางตามมาตรา ๓๐ (๒)  
     ๒.๒)  ระยะเวลาการถายโอน ๔-๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๓) 
         เน่ืองจากบางภารกิจเม่ือถายโอนไปแลว ตองมีการพัฒนาเพ่ือให
เกิดความสมบูรณ และบางภารกิจท่ียังไมมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจและหนาท่ีบางอยาง



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๕

ตามมาตรา ๓๐ (๒) จําเปนตองใชระยะเวลาในการถายโอนตอเน่ืองเกินกวา ๕ ป หรือเปนเรื่อง 

ไมเรงดวน จําเปนตองสรางกลไกและระบบควบคุมมาตรฐานมารองรับ เรื่องการพัฒนา

ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเรื่องภารกิจเกาท่ีตองไปทําใหเกิดความสมบูรณ  

   ๖.๑.๕ ผลการพิจารณาการถายโอนภารกิจ 
    การถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดไว ๖ ดาน           
โดยพิจารณาจากอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามวัตถุประสงค เปาหมายของ

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หลักการท่ัวไป รูปแบบการถายโอน และ

ระยะเวลาของการถายโอน โดยจําแนกงานในแตละดานท่ีจะตองถายโอน ขอกฎหมาย หนวยงาน

ของรัฐท่ีเกี่ยวของ ลักษณะภารกิจ รูปแบบ ขอบเขต ระยะเวลา และเง่ือนไขในการถายโอน ซึ่ง    

ไมจําเปนตองถายโอนไปพรอมกันข้ึนอยูกับความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละ

ประเภทที่จะรับการถายโอน รวมทั้งสรางกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับ  

ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ สําหรับแผนปฏิบัติการใหมี

สาระสําคัญอยางนอย ดังน้ี 

   ๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
   ๑.๑ การคมนาคมและการขนสง 
    ๑.๑.๑ กลุมภารกิจทางบก 
     (๑)  การกอสรางและบํารุงรักษาถนนและสะพาน  
     (๒)  สถานีขนสง  
     (๓)  วิศวกรรมจราจรทางบก  
    ๑.๑.๒ กลุมภารกิจทางนํ้า 
     (๑)  การดูแลรักษาทางนํ้า  
     (๒) การกอสรางและดูแลสถานีขนสงทางนํ้า  
     (๓)  การคมนาคมและการสัญจรทางน้ํา  
   ๑.๒ แผนภารกิจดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
    ๑.๒.๑ กลุมภารกิจแหลงนํ้า/ประปาชนบท 
     ๑ แหลงนํ้าอุปโภค / บริโภค และแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร  

   ๑.๓ แผนภารกิจดานการผังเมือง และการควบคุมอาคาร 
    ๑.๓.๑ กลุมภารกิจการจัดทําผังเมือง 
      (๑) ผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมในเขต อปท.  
    ๑.๓.๒ กลุมภารกิจการควบคุมอาคาร 
     (๑) การควบคุมอาคาร  
    ๑.๓.๓ กลุมภารกิจการขุดดินและถมดิน 
     (๑) การขุดดิน และถมดิน 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๖

  ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวติ    
    ๒.๑ แผนภารกิจดานการสงเสริมอาชีพ 
    ๒.๑.๑ กลุมภารกิจการสงเสริมอาชีพ 
     (๑) การสงเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว  
   ๒.๒ แผนภารกิจดานสวัสดิการสังคม 
    ๒.๒.๑ กลุมภารกิจดานการสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต   
     (๑) การสงเสริมคุณภาพชีวิต  
    ๒.๒.๒ กลุมภารกิจดานการสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  

      เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 
     (๑) ควบคุมหอพักเอกชน  

   ๒.๓ แผนภารกิจดานการศึกษา 
    ๒.๓.๑ กลุมภารกิจการจัดการศึกษาในระบบที่เปนการจัดการขั้น 
      พ้ืนฐาน 

      (๑) การจัดการศึกษาในระบบที่เปนการจัดการขั้นพ้ืนฐาน 

     (๒)  การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 

   ๒.๓.๒ กลุมภารกิจการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     (๑) หองสมุด 
    (๒) การบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
      ตามอัธยาศัย 

   ๒.๔ แผนภารกิจดานการสาธารณสุข 
    ๒.๔.๑ กลุมภารกิจการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 

      และการักษาพยาบาล 
     (๑) การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคและ 

       การรักษาพยาบาลเบื้องตน  
     (๒) การรักษาพยาบาล  

  ๓  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย        
   ๓.๑ แผนภารกิจดานการสงเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ 
    ๓.๓.๑ กลุมภารกิจการคุมครองผูบริโภค 
     (๑) ชั่งตวงวัด  
     (๒) คุมครองผูบริโภค  
   ๓.๒ แผนภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๓.๒.๑ กลุมภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     (๑)  การชวยเหลือผูประสบภัย  
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๗

   ๓.๓ แผนภารกิจดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพยสิน 
    ๓.๓.๑  กลุมภารกิจท่ีตองจดทะเบียน 
     (๑) การจัดทําทะเบียนสัตวพาหนะ  
     (๒)  ทะเบียนราษฎร และบัตรประจําตัวประชาชน  
     (๓)  ทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล  
     (๔)  การรับจดทะเบียนรถยนต 

    ๓.๓.๒  กลุมภารกิจดานการอนุมัติอนุญาต 
     (๑)   สถานบริการ  
     (๒)   โรงแรม  
     (๓)   การพนัน  
     (๔)  การเรี่ยไร 
     (๕)  การขายทอดตลาดและการคาของเกา 
     (๖)   สถานประกอบกิจการสถานีนํ้ามันเชื้อเพลิง  
     (๗)  สุราและยาสูบ  
    ๓.๓.๓  กลุมภารกิจดานการเปรียบเทียบปรับ 
     (๑)  การออกใบสั่งการกระทําผิดตามกฎหมายจราจร  
     (๒)   อํานาจเปรียบเทียบปรับ  
    ๓.๓.๔  กลุมภารกิจดานแรงงานตางดาว 
     (๑)  ภารกิจการควบคุมแรงงานตางดาว 

  ๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พณิชยกรรม และการทองเที่ยว  
   ๔.๑ แผนภารกิจการสงเสริมการลงทุน 
    ๔.๑.๑ กลุมภารกิจสงเสริมการลงทุน 

     (๑) สงเสริมการลงทุน  

   ๔.๒ แผนภารกิจดานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
    ๔.๒.๑ กลุมภารกิจการดูแลโรงงาน 
     (๑) การดูแลโรงงาน  

   ๔.๓ แผนภารกิจดานการวางแผนและจัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรม 
    ๔.๓.๑ กลุมภารกิจดานการจัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรม 
     (๑) การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและ  

       เผยแพรมาตรฐานอุตสาหกรรม  
   ๔.๔ แผนภารกิจดานการทองเท่ียว 
    ๔.๔.๑ กลุมภารกิจดานการสงเสริมการทองเท่ียว 
     (๑)  การสงเสริมการทองเท่ียว  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๘

   ๔.๕ แผนภารกิจดานการพาณิชยกรรม 
    ๔.๕.๑ กลุมภารกิจดานการพาณิชยกรรม 
      (๑)  งานทะเบียนพาณิชย  

  ๕  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  
   ๕.๑ แผนภารกิจดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแล 

     และบํารุงรักษาปา 
    ๕.๑.๑ กลุมภารกิจดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การ  

      คุมครองดูแลและการบํารุงรักษาปา 
     (๑) การคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปา  
    ๕.๑.๒ กลุมภารกิจการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
      (๑) การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

  ๖  ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน   
   ๖.๑ การปกปอง คุมครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ  

     พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
    ๖.๑.๑ กลุมภารกิจการดูแลบาํรุงรักษาโบราณสถาน  

      (๑) การดูแลบํารุงรักษาโบราณสถาน 

 ๖.๒ แนวทางการกระจายอํานาจการเงิน การคลัง และงบประมาณใหแกองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 

  หลักการทั่วไป 
  โดยที่โครงสรางรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน ประกอบดวย 

รายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง รายไดจากภาษีอากรท่ีรัฐแบง จัดสรร หรือจัดเก็บ

เพ่ิมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและอื่นๆ ซึ่งในปจจุบันองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บรายไดของตนเองคิดเปนสัดสวนที่นอยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับรายรับ

ท้ังหมดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เม่ือมีการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว อํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นยอมมีมากข้ึน ดวยเหตุน้ีเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดของ

ตนเองเพียงพอตอการดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูเดิม และภารกิจท่ีไดรับการถายโอน

จากสวนราชการ ตลอดจนสามารถพึ่งรายไดของตนเองมากขึ้น และลดการชวยเหลือจากรัฐบาล  

รัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองหาแนวทางพัฒนาแหลงรายไดใหม พรอมกับการ

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีมีอยูในปจจุบันใหเพ่ิมมาก

ข้ึน  ดังน้ัน จึงกําหนดแนวทางในการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง ใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  ดังตอไปน้ี 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๙

  ๖.๒.๑ การปรับปรุงโครงสรางรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   โดยศึกษาโครงสรางรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาล 

วิเคราะหรายจายและรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากภาษีและรายไดท่ีมิใชภาษีซึ่ง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดเก็บ  รวมทั้งศึกษาวิเคราะหดุลการคลังขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพ่ือใหทราบความแตกตางทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเหมาะสม 
  ๖.๒.๒ การปรับปรุงรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บจัดหาเอง 

   เสริมสรางรายไดและการปรับโครงสรางภาษี อาทิ การขยายฐานภาษี   

การกําหนดอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายไดใหม

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสวงหาแนวทาง

เพ่ิมรายไดรูปแบบอื่นๆ เพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองไดมากข้ึนในระยะยาว  และมีแหลงรายไดของ

ตนเองที่สอดคลองกับศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีแทจริงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ๖.๒.๓ การปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐจัดแบง จัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

    ปรับโครงสรางภาษีระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การปรับปรงุ

หลักเกณฑและประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  และกําหนดวิธีการจัดแบงหรือจัดสรรที่ชัดเจนและ

เปนธรรม สอดคลองกับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแตละประเภท รวมทั้งการหา

แนวทางในการเพิ่มภาษีหรือรายได ท่ีรัฐแบง จัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิม ใหองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นประเภทใหมๆ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี หลักเกณฑ

การจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมตองสะทอนแหลงกําเนิดของภาษีน้ันๆ เปนสําคัญ 
  ๖.๒.๔ ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครอง       

สวนทองถ่ิน 
    ใหความสําคัญกับภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอน

จากรัฐบาล การสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหบริการสาธารณะที่มีมาตรฐาน 
ตามท่ีรัฐบาลกําหนด การลดชองวางระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีฐานะการคลังแตกตางกัน 

การกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางการคลัง 

บนพ้ืนฐานรายไดของตนเองในระยะยาว รวมทั้งการสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ หรือสามารถดําเนินการแกไขปญหาในทองถิ่นซึ่งเกินขีด

ความสามารถทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๖.๒.๕ การทบทวนการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   กําหนดขั้นตอน ระยะเวลาและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทบทวน 

การจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือให องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสัดสวน



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๒๐

รายไดตามเปาหมายของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๖.๒.๖ มาตรการเสริมสรางวินัยทางการเงินและการคลังขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

    เสริมสรางวินัยทางการเงินและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

โดยกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถประหยัดคาใชจายใน

การดําเนินงานลดคาใชจายท่ีไมจําเปน  และมีรายไดสําหรับการบริหารงานตามภารกิจของตนเอง 

และท่ีไดรับการถายโอนเพ่ิมมากขึ้น 

 ๖.๓ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง ของ

  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  หลักการทั่วไป 
  โดยที่แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานไว ๕ ดาน  ไดแก 

การกําหนดนโยบายทางดานการคลัง การปรับปรุงรายได การปรับปรุงรายจาย การทบทวน     

การจัดสรรรายได และการเสริมสรางวินัยทางการเงิน การคลัง ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ซึ่งการจะทําใหแผนปฏิบัติการดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว จึงตอง

กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ี 
  ๖.๓.๑ พัฒนาระบบการจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    สนับสนุนสงเสริมใหประชาชน ภาคประชาสังคมในทองถิ่นมีสวนรวมใน 
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนถิ่น การใหความรูความเขาใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตร    
การพัฒนาทองถิ่น และการนําแผนยุทธศาสตรไปเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัดและ

ประเทศ และระบบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๖.๓.๒ การปรับปรุงระบบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    โดยพัฒนาไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน หรือรูปแบบอื่นท่ี

สอดคลองกับระบบงบประมาณของประเทศ  เพ่ือใหสอดรับกับแผนพัฒนาทองถิ่น มีความโปรงใส 

ชัดเจนและตรวจสอบไดงาย 
  ๖.๓.๓ พัฒนาระบบการจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ใหจัดเก็บไดอยางท่ัวถึงและถูกตอง รวมทั้งปรับปรุงระบบกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือขยายฐานรายได 

การกําหนดอัตราภาษี และการเพ่ิมรายไดประเภทใหมๆ เพ่ือองคกรปกครอง สวนทองถิ่นมีรายได

เพ่ิมข้ึนและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๒๑

  ๖.๓.๔ การประมาณการรายจายในการใหบริการสาธารณะ  
    โดยหารูปแบบและวิธีคํานวณหาขนาดรายจายของการใหบริการสาธารณะที่

สะทอนตนทุนตอหนวยงานของการใหบริการแตละภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบตอ

ประชาชนในทองถิ่น  เพ่ือใชในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๖.๓.๕ พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    โดยปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของ การพัฒนาสูความสามารถของบุคลากร

ทองถิ่น เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
  ๖.๓.๖ พัฒนาระบบบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    โดยพัฒนาระบบบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนระบบพึงรับ

พึงจายท่ีสอดคลองกับระบบการจัดทําบัญชีภาครัฐ ท่ีแสดงการรับรูท่ีมาของรายไดจากแหลงตางๆ 

รวมทั้งการรับรูรายจาย การกูยืม ภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหทราบฐานะการเงินท่ีแทจริงของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๖.๓.๗ พัฒนาระบบฐานขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    พัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีเกี่ยวกับการเงนิ การคลัง บุคลากร ภารกิจ หนาท่ี 

และขอมูลอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประสานขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพ่ือใหการบริหารขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ถูกตอง ครบถวน 

และนําไปใชประโยชนได 
  ๖.๓.๘ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
    โดยพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ นําไปใชประโยชนในการวางแผนควบคุมการใชจายเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และพัฒนาระบบตรวจสอบภายนอก (External Audit) โดยเปดโอกาสให

ประชาชนที่ไดรับขอมูลขาวสาร และเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ รวมทั้งพัฒนาระบบรายงาน

ผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหรวดเร็ว ท่ัวถึงและเขาใจงาย 

 ๖.๔  แนวทางการถายโอนบุคลากรและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล        

สวนทองถ่ิน 
   หลักการทั่วไป 

 การถายโอนบุคลากรระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น และ     

การบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นใหคํานึงถึงกฎหมายและแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หลักบริหารงานทองถิ่น และหลักการบริหารงาน

บุคคล ดังน้ี 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๒๒

 ๖.๔.๑ การถายโอนบุคลากรระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค ใหแกสวนทองถ่ิน 
  ตองสอดคลองกับภารกิจตามกฎหมายและภารกิจถายโอนตามแผนปฏิบัติ

การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงความคุมคา 

ความจําเปน ความตองการกําลังคน และความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการคลัง  
  ๖.๔.๒ การถายโอนกําลังคนระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน       

    ยึดหลักการ “ งานไป เงินไป ตําแหนงไป ” สวนบุคลากรที่ดํารงตําแหนงท่ี
ถายโอน หากไมสมัครใจจะถายโอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา 

หาแนวทางที่จะดูแลบุคลากรกลุมน้ี โดยสวนราชการอาจมีโครงการเกษียณอายุราชการกอน

กําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี 

  ๖.๔.๓ สิทธิประโยชนและความกาวหนา  
    บุคลากรที่ถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือโอนกรณีปกติโดยสมัครใจเพื่อไปปฏิบัติงานใหมท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรับโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จะตองไดรับไมตํ่ากวาท่ีเคยไดรับอยูเดิม รวมถึงสถานภาพและสิทธิประโยชน

ตอเน่ืองของสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

  ๖.๔.๔ การบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถ่ิน  
    ตองยึดหลักการตามระบบคุณธรรม  มีกลไกดูแลความเปนธรรม สราง

หลักประกันความกาวหนาในการทํางาน และมีมาตรฐานในหลักเกณฑ วิธีการท่ีสําคัญใกลเคียงกับ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีรัฐประเภทอื่น  

 ๖.๕  แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน/ภาคประชาสังคมและ    

การตรวจสอบติดตามประเมินผล  
  หลักการทั่วไป 

  ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการท่ีใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกรูปแบบ มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและคุมคา มี

การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน และมีการประเมินผลการ

ทํางาน เพ่ือใหเกิดความคลองตัว โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 ๖.๕.๑ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
   (๑) สรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม 

ตระหนักถึงความสําคัญของการเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการตาง ๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (๒) สงเสริมใหประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม รวมกลุมเสนอ

กิจกรรม/โครงการที่ตรงกบัความตองการของประชาชน และชุมชนในทองถิ่น และเขาไปมีสวนรวมและ



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๒๓

เขาถึงอํานาจการตัดสินใจในขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
แกปญหาของชุมชน 

   (๓) การดําเนินการโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมี

ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตองแจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร และในกรณีท่ี

เห็นสมควรหรือไดรับการรองขอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอง

จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนการกระทําน้ัน หรืออาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือ

ตัดสินใจก็ได  
   (๔) สงเสริมใหประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคมในพื้นท่ีเขาใจและ

รับรูถึงสิทธิของประชาชนตามกฎหมาย เชน มีสวนรวมในการเสนอขอบัญญัติ (ขอบังคับ)ทองถิ่น   

การเขาชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามพระราชบัญญัติวาดวยการ

ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การเขาถึงขอมูล

ขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การใชสิทธิฟองรองตอศาลปกครอง และการใชสิทธิรองตอ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเม่ือมีการละเมิดสิทธิโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน 
   (๕) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ชุมชนและภาคประชาสังคม มี

การจัดต้ังกลุมองคกรชุมชน หรือสงเสริมใหประชาชน ชุมชนและภาคประชาสังคม เขารวมเปน

อาสาสมัครในบางกิจกรรมของทองถิ่น  
 (๖) ใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน (Citizen 

Advisory Board) เพ่ือใหขอคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น การวางแผนงาน/โครงการ 
  ๖.๕.๒ การตรวจสอบติดตามประเมินผล 

 (๑) พัฒนาระบบการตรวจสอบและระบบการติดตามประเมินผลงานที่

มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได ประชาชนและภาคประชาสังคมตองเขามามีสวนรวม

ในกระบวนการตรวจสอบและติดตามประเมินผล และสรางกลไกการมีสวนรวมในการตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอาศัยเครือขายของสถาบันการศึกษา

ตาง ๆ สวนราชการหรือสถาบันท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 
 (๒) ปรับปรุงกลไกการตรวจสอบทางการเงินและการใชจายงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังภายนอกและภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่ในแตละจงัหวดัให

มีประสิทธิภาพและคลองตัว โดยใหครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหมากข้ึน และ

สงเสริมใหภาคเอกชนเขามาชวยเสริมการทํางานตรวจสอบของภาครัฐ 
   (๓) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการดําเนินงานตอ

ประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือให

ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๒๔

   (๔) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและระบบการรายงานขอมูลการเงิน    

การคลังใหประชาชนทราบ ไดแก ขอมูลฐานรายได รายจายทองถิ่น ตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึง

ประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะตาง ๆ  

 ๖.๖ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  ๖.๖.๑ การเตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   หลักการทั่วไป 
   (๑) ใหหนวยงานของรัฐท่ีถายโอนภารกิจจัดทําแผนการเตรียมความ

พรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหความชวยเหลือ สนับสนุน คําแนะนํา และ

คําปรึกษาทางเทคนิค วิชาการ และการดําเนินงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภารกิจ     

ท่ีถายโอนตามความเหมาะสม ดําเนินการฝกอบรมและจัดทําแผนงานฝกอบรมดานตางๆ รวมทั้ง

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการที่ประสานหนวยงานอื่นจนกวาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจะมีความพรอมท่ีจะรับการถายโอนภารกิจ โดยเฉพาะงานดานการกอสราง

ขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลตําบล 
     ท้ังน้ี ใหมีการกําหนดเรื่องการเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเปนตัวชี้วัดในคาํรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐท่ีถายโอนภารกิจ 

   (๒) ใหมีการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครอง   

สวนทองถิ่นเพ่ือรองรับการถายโอนงบประมาณและภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ ต้ังแต

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนตนไป จนกวาจะดําเนินการถายโอนเสร็จสิ้น และสงเสริมการ

เรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ตลอดจน

สงเสริมการรวมตัวกันเปนเครือขายในการพัฒนาทองถิ่น  
     องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการจัดทําแผนการเตรียมความ

พรอม และพัฒนาองคประกอบตาง ๆ ภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือเตรียมความพรอม

รับการถายโอนภารกิจดวย  

   (๓) การจัดทําโครงการ/กิจกรรมตามโครงการถายโอนบริการสาธารณะ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระยะแรก เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

ในพ้ืนท่ีควรพิจารณาจากโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ เปนหลัก 
   (๔) สงเสริมใหองคการบริหารสวนจังหวัดทําหนาท่ีในการสนับสนุนและ

ใหความชวยเหลือการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร    

สวนตําบลในพื้นท่ี 
   (๕) สงเสริมใหองคกรสมาคมขององคกรปกครองทองถิ่นรวมกัน        

จัดทําแผนการเตรียมความพรอมในการรับถายโอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๒๕

  ๖.๖.๒ การปรับโครงสรางภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรองรับ    

การถายโอนภารกิจ 
   หลักการทั่วไป 
   (๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทควรมีการจัดโครงสราง

องคกรพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานเดียวกันในแตละประเภทและแตละแหง โดยคํานึงถึงภารกิจหลักท่ี    

ไดรับการถายโอน  ขีดความสามารถทางการบริหารทางการเงิน การคลัง และอัตรากําลังเปนหลัก 
   (๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทแตละแหงยอมมีอิสระ    

ท่ีจะปรับปรุงโครงสรางองคกร ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมายในแตละดาน และ      

ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ๆ   
   (๓) การปรับหรือขยายโครงสรางองคกรตองคํานึงถึงตนทุนของ       

การบริหารและความคุมคา ตลอดจนเอกภาพของการบริหารงานในองคกรน้ัน ๆ ดวย 
   (๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล

ภายใตกรอบแหงกฎหมาย  
   (๕) สงเสริมให มีการรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นให มีขนาด           

ท่ีเหมาะสมเพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจท่ีไดรับเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 

   (๖) สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

ในลักษณะความรวมมือและในรูปแบบสหการใหมากข้ึน 

  ๖.๖.๓ การพฒันาองคกรในระดับจังหวัดเพื่อรองรับการถายโอน 
   หลักการทั่วไป  
   (๑) การดําเนินภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นบางดานตองการความ

ชํานาญในวิชาชีพเฉพาะ และความเปนเอกภาพในการจัดบริการสาธารณะ เชน การจัดการศึกษา       

การสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน จําเปนตองจัดใหมี

คณะกรรมการเฉพาะดานระดับจังหวัด โดยใหมีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการกําหนด

นโยบายและมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะเรื่องน้ัน ๆ ในเขตจังหวัด การจัดสรรทรัพยากร การกํากับ

ดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งประสานความรวมมือระหวาง

รัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง  

     กรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือเปนประโยชนในการจัดบริการสาธารณะ 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการ

เฉพาะดานระดับเขตพื้นท่ีในเขตจังหวัดแทนคณะกรรมการเฉพาะดานระดับจังหวัดได โดยตอง

คํานึงถึงความเปนเอกภาพในการจัดบริการสาธารณะ 
   (๒) คณะกรรมการเฉพาะดานตาม (๑) ควรประกอบดวย ผูแทน

หนวยงานของรัฐ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ ผูแทนฝายวิชาชีพ ผูทรงคุณวุฒิ 

ผูแทนประชาชนและหรือภาคประชาสังคม  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๒๖

   (๓) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดทํ าหน า ท่ีฝ ายเลขา นุการของ

คณะกรรมการเฉพาะดาน ตาม (๑)  
     คณะกรรมการเฉพาะดานระดับพ้ืนท่ี ตาม (๑) วรรคสอง อาจมีมติ

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขตพื้นท่ีน้ันทําหนาท่ีฝายเลขานุการแทนองคการบริหาร        

สวนจังหวัดได 
     กรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการจัดบริการสาธารณะ 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีมติใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใด หรือหนวยงานของรัฐใดทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการเฉพาะดานระดับ

จังหวัด หรือคณะกรรมการเฉพาะดานระดับพ้ืนท่ีแทนองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลวแตกรณีได 
   (๔) กรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการซึ่งมีอํานาจ หนาท่ี และ

ความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการเฉพาะดาน ตาม (๑) ใหคณะกรรมการดังกลาวถายโอน

อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบใหแกคณะกรรมการเฉพาะดาน ตาม (๑) ภายในระยะเวลาไมเกิน 

๑๐ ป นับแตวันท่ีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีผลใชบังคับ 
  ๖.๖.๔ การปรับปรุงระบบการวางแผน ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบ

การบริหารงานบุคคล ระบบติดตามตรวจสอบ และระบบขอมูล 
   หลักการทั่วไป 
   (๑) พัฒนาระบบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหมีลักษณะเปนการผนึก

กําลังแบบองครวม และมีการบูรณาการแผนงานและโครงการพัฒนาเพ่ือลดความซ้ําซอนและให

เกิดการประหยัดโดยใหประชาชนและภาคประชาสังคมที่เปนภาคการพัฒนาตางๆ มีสวนรวม    

ในกระบวนการตัดสินใจ และตรวจสอบติดตามประเมินผล 
   (๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีอิสระในการจัดทํายุทธศาสตร 

การพัฒนาทองถิ่นของตนเองในระยะยาวเพื่อใหทราบทิศทางและความตองการคาใชจาย         

ในอนาคต และตองสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด รวมทั้งสอดคลอง

กับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม 
   (๓) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนและภาคประชาสังคม 

เขามามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร การติดตามประเมินผล การพัฒนา

ทองถิ่น เพ่ือใหกระบวนการวางแผนของทองถิ่นสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ี 
   (๔) เพ่ือใหการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาวถูกนําไปปฏิบัติ 

ไดจริงแผนพัฒนาระยะยาวดังกลาว จําเปนตองจัดทําแผนงบประมาณระยะ ๓ ป ท่ียึดผลสําเร็จ   

ของงานเปนเปาหมายของการทํางาน และมีลักษณะการจัดทําท่ีมีความตอเน่ืองในลักษณะท่ีเปน   

แผนกาวหนาเพ่ือสรางความมั่นใจในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาน้ันๆ ในทุกๆ ระยะ ๓ ป  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๒๗

   (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการคํานวณหาตนทุนตอหนวย

ของการใหบริการสาธารณะที่รับผิดชอบเพื่อใชในการจัดทํางบประมาณที่เนนผลผลิตและผลลัพธ

ในการปฏิบัติงาน 
   (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพัฒนาวิธีการจัดทํางบประมาณ   

ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบงบประมาณและระบบการคลังภาครัฐท่ีเปนการทํารวมกันระหวาง

ฝายบริหารและฝายปฏิบัติการ เพ่ือใชในการนําเสนอตอสภาทองถิ่นและระบบงบประมาณดังกลาว

ตองมีความโปรงใส ชัดเจนและสามารถตรวจสอบไดงาย 
   (๗) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพัฒนาระบบการจัดทําบัญชี

ทรัพยสิน และดําเนินการบริหารทรัพยสินท่ีมีอยูใหคุมคามากท่ีสุด พัฒนาระบบบัญชี ท่ีสามารถ

แสดงการรับรูท่ีมาของรายไดจากแหลงตางๆ รวมทั้งการรับรูของรายจาย และภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน     

ซึ่งระบบบัญชีดังกลาวจะทําใหเกิดความโปรงใสและรูถึงสถานะทางการเงินขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอยางแทจริง 
   (๘) พัฒนาระบบขอมูลการเงินการคลังสวนทองถิ่น พัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศและระบบการรายงานใหประชาชนทราบ ไดแก ขอมูลฐานะรายไดรายจายทองถิ่น 

ตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถงึประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะตางๆ  ขอมูลตนทุน การวัดผลผลิต

และผลลัพธของการทํางานท่ีมีตอประชาชน ฯลฯ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนสามารถตรวจสอบได  
   (๙) รัฐบาลตองเรงพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบของราชการ

บริหารสวนกลางในการสงเสริมการบริหารงบประมาณและการใชจายเงินขององคกรปกครอง   

สวนทองถิ่นใหมีความโปรงใสเขาใจงาย 
  ๖.๖.๕ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   หลักการทั่วไป  
   (๑) การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาท่ีจําเปน และ

มีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  
    (๒) การกํากับดูแลตองเปนไปเพ่ือคุมครองสิทธิประโยชนของ

ประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหง
หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น หรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมาย

กําหนดไวม ิได 
    (๓) ในการกํากับดูแล ใหมีการกําหนดมาตรฐานกลางเพื่อเปน

แนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเลือกไปปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ

ความแตกตางในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครองสวน



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๒๘

ทองถิ่นในแตละรูปแบบโดยไมกระทบตอความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตามความ

ตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    (๔) จัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก 

  ๖.๖.๖ การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผูบริหารทองถ่ิน การเพิ่ม

ขีดความสามารถของประชาชนและภาคประชาสังคมในการตรวจสอบ 
   หลักการทั่วไป 
   (๑) ใหถือเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีถายโอนภารกิจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จะตองจัดการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถ

ปฏิบัติงานได ท้ังกอนการถายโอน และนิเทศกใหคําปรึกษาแนะนํา และฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ความรูความสามารถภายหลังการถายโอนเปนระยะๆ  
   (๒) บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองไดรับการสนับสนุน

สงเสริมในการศึกษาฝกอบรมเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีและความกาวหนาในการทํางาน 
   (๓) การจัดการศึกษา อบรม และพัฒนาผูบริหารและบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นควรคํานึงถึงความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถ

ดําเนินการไดโดยรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใด หนวยงาน

อื่นเปนการเฉพาะ 
   (๔) รัฐจะตองสนับสนุนใหมีสถาบันเพ่ือการพัฒนาบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหรือรวมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือใหมีการผลักดันใหเรื่องการปกครอง

ทองถิ่น  เปนหลักสูตรขั้น พ้ืนฐานที่ตองศึกษาในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งใหความสําคัญกับการปลูกฝงและสงเสริมความรูความเขาใจแกบุคลากร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนและภาคประชาสังคมในทองถิ่น ในเรื่องปรัชญา 

อุดมการณ แนวคิดและหลักการบริหารของการปกครองสวนทองถิ่น โดยในระยะแรกอาจใช

งบประมาณของรัฐแลวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารมากขึ้น      

จนสามารถดําเนินการเองไดในท่ีสุด  
   (๕) ในการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีการ

กําหนดมาตรการ หรือหลักเกณฑเพ่ือกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง รวมทั้ง

การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตลอดจนตองใหความสําคัญกับความรู ความสามารถ         

และประสบการณในการทํางาน  
   (๖) การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีองคกร

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น เพ่ือสรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรม

ในการบริหารงานบุคคล ท้ังน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

   (๗) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดใหมีงบประมาณ เพ่ือ

สนับสนุนการศึกษา อบรม เพ่ือพัฒนาผูบริหารและบุคลากรของตนอยางเพียงพอ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๒๙

   (๘) ใหมีการกําหนดหลักเกณฑท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการฝกอบรม     

ในวิชาการดานตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในการบริหาร หรือการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง     

สวนทองถิ่น และใหผูเขารับการอบรมสามารถเบิกคาใชจายได ท้ังน้ี ไมวาจะเปนการจัดโดย

หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐหรือเอกชน หรือองคกร/หนวยงานของเอกชนที่ไดรับ

การรับรองมาตรฐานแลว 
   (๙) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพิจารณาสิทธิประโยชนอื่น 

เพ่ิมเติมใหแกบุคลากรที่มีความรูความสามารถและเอื้อประโยชนแกการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไดเปนพิเศษ 
   (๑๐) ผูบริหารทองถิ่นตองปรับเปลี่ยนวิธีคิด และควรตระหนักว า 

ประชาชนเปนหัวใจของการพัฒนา เปลี่ยนรูปแบบวิธีการทํางานบนฐานแหงความถูกตองตาม

กรอบกฎหมาย และมิควรเพิกเฉยตอนโยบายที่หาเสียงไวกับประชาชน เรงสรางทีมงานเพื่อใหเกิด

การแกไขปญหาในพื้นท่ี รวมทั้งเรงเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ เรงสรางบุคลากร

และเรงสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
   (๑๑)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดต้ังข้ึนเอง เชน สันนิบาตเทศบาล

แหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหาร   

สวนตําบล  ควรทําหนาท่ีสนับสนุนการพัฒนาการบริหารของทองถิ่น 

  ๖.๗ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบใหสอดคลองกับการถายโอนภารกิจ 
    หลักการทั่วไป 

    (๑) กฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเฉพาะในการถายโอนภารกิจการในการจัดบริการสาธารณะที่รัฐ

ดําเนินการอยูใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมตลอดถึงการจัดสรรภาษีอากร เงินอุดหนุนและ

รายไดอื่นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ัน หากมีกฎหมายใดขัดหรือแยงกับกฎหมายน้ี และมี

ความจําเปนตองแกไข รัฐจะตองดําเนินการใหมีการแกไขอยางรวดเร็ว 
   (๒) ในกรณีท่ีแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

แผนปฏิบัติการท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ รายงานตอรัฐสภาและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลวมีเน้ือหาท่ีกระทบตอกฎหมายใด หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบจะตองดําเนินการใหมี

การแกไขกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบโดยเร็ว 
   (๓) เน้ือหาของกฎหมายที่จะตองดําเนินการตาม (๒) จะตองเอื้อประโยชน

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถรับผิดชอบภารกิจตามที่ไดรับการถายโอนอยางเต็มท่ีและ

จะตองเปนไปในเชิงสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย 

การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  
   (๔) ในการแกไขกฎหมายหรือจัดใหมีกฎหมายใหมจะตองมีสาระท่ีเกี่ยวของ

กับเรื่องดังตอไปน้ีดวย คือ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๓๐

    ๔.๑) การปรับปรุงกฎหมายงบประมาณแผนดินเพ่ือใหมีบทบัญญัติ

ท่ีรองรับการจัดสรรเงินจากภาครัฐไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดโดยตรง 
    ๔.๒) สงเสริมใหมีระบบการตรวจสอบทางการเงินและการคลัง     

ท้ังภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ    
    ๔.๓) การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลของราชการบริหารสวนกลาง

และราชการบริหารสวนภูมิภาคตามที่กฎหมายกําหนดใหมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับ

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 
    ๔.๔) ในการปรับปรุงโครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาคควรให

สอดคลองกับทิศทางของการถายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและการทําหนาท่ีในการใหการสนับสนุนชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภารกิจท่ี

ไดถายโอนภารกิจ 
    ๔.๕) ใหมีการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดแนวทาง

ปฏิบัติวาดวยความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง โดยเปดใหมีสวนรวมของภาค

ประชาชน โดยมีสาระสําคัญสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
     ๔.๖)  การปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล

ท่ีสามารถ รองรับการถายโอนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ  
     ๔.๗) เรงรัดใหมีการออกประกาศกฎกระทรวง ระเบียบที่

เกี่ยวของ ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (๕) การดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ตาม (๑) – ๔)        

การแกไขกฎหมายเพื่อถายโอนภารกิจจากหนวยงานของรัฐใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จะตองใหเกิดความชัดเจนในขอบเขตความรับผิดชอบระหวางสวนราชการและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพ่ือมิใหเกิดความซ้ําซอนในการปฏิบัติหนาท่ี และมีการสรางกลไกท่ีสงเสริมใหมีการ

ทํางานรวมกัน ในลักษณะของการบูรณาการหรือการสนับสนุนชวยเหลือกันระหวางหนวยงาน   

ของรัฐ ท่ีถายโอนภารกิจและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับการถายโอนภารกิจ 
 (๖) การถายโอนภารกิจในการบังคับใชกฎหมายใหแกองคกรปกครอง          

สวนทองถิ่น ตาม ขอ ๕) และผลปรากฏวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดอยาง

มีประสิทธิภาพใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น             

เพ่ิมการถายโอนภารกิจในการบังคับใชกฎหมายใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (๗)  เสนอใหเปนนโยบายของรัฐในการกําหนดใหกฎหมายที่จะตองมี

การแกไขตามขอ (๑)-(๖) ปรากฏอยูในแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการตลอดจนเปน

ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๓๑

 (๘) คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจะตองคอยตรวจสอบการดําเนินการแกไขกฎหมายของสวนราชการในการถายโอนภารกิจ 
จากสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเพ่ิมมากขึ้นตามแผนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น วาจะอยูในขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

ดําเนินการหรือไม และกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาข้ึนเปนการลวงหนา   
 (๙)  มีการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถออกขอบังคับ

ของทองถิ่น ตามขอบเขตภารกิจท่ีไดรับการถายโอนไดเองโดยเนื้อหาตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายอื่น 

  ๖.๘ กลไกการกํากับการถายโอนภารกิจและการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและแผนปฏิบัติการ  

   หลักการทั่วไป 
   เพ่ือใหการถายโอนภารกิจและการดําเนินการเปนไปตามแผนการกระจาย 
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการ จึงกําหนดกลไก ดังน้ี  
   (๑) ใหมีกลไกทําหนาท่ีในการกํากับและรับผิดชอบเกี่ยวกับการ     

ถายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการ

ตาม ความจําเปนประกอบดวย ผูแทนสวนราชการ  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น            

และผูทรงคุณวุฒิ   ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงความรวดเร็ว คลองตัวในการดําเนินงาน และมีอํานาจการ

ตัดสินใจในระดับหน่ึง รวมทั้งไดรับการสนับสนุนทรัพยากรการบริหารงานอยางเพียงพอเปน

สําคัญ 

   (๒) ใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผู ท่ี เกี่ยวของ และ

ประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ 

   (๓) ใหมีกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินการที่รวดเร็วเพ่ือแกไข

ปญหาอันเกิดจากการถายโอน 
   (๔) ใหมีการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ รูปแบบ       

และแนวทางในการถายโอนภารกิจอยางสมํ่าเสมอตอเน่ือง และทันตอเหตุการณ 

  ๖.๙ การสรางระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

  หลักการทั่วไป  

   (๑) ในการถายโอนการจัดบริการสาธารณะจากราชการบริหาร

สวนกลางไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของการจัดบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปพรอมกันดวย ซึ่งจะสอดคลองกับแนวคิดของการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหลักการการสงเสริมการบริหารจัดการที่ดี  
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๓๒

   (๒) หนวยราชการสวนกลางยังคงตองกําหนดมาตรฐานทั่วไปของการ

จัดบริการสาธารณะเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือเปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้ง

มาตรฐานตางๆ ท่ีรัฐเห็นวาจําเปนตองควบคุมดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตาม 
     กรณี ท่ีภารกิจท่ีถายโอนมีหลายหนวยงานและมีการกําหนด

มาตรฐานที่หลากหลาย ควรมีกลไกท่ีกําหนดมาตรฐานกลางเพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติใหเปนเกณฑ

มาตรฐานเดียวกัน และใหสามารถยืดหยุนไดตามสภาพความเปนจริง 

   (๓) สรางแรงจูงใจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพัฒนาคุณภาพการ

จัดบริการสาธารณะโดยมีการแขงขันกันระหวางทองถิ่น โดยรัฐหรือองคกรกลางเขามาทําการ

ประเมินรวมกับประชาชนและภาคประชาสังคม และมีมาตรการลงโทษทางสังคมกรณีท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมปฏิบัติตามอํานาจและหนาท่ี หรือดําเนินการโดยขาดประสิทธิภาพ 

 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
  แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และนําเสนอ

รัฐสภาทราบ เม่ือวันท่ี ๘ และ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ พรอมท้ังไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาลง

วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาท่ีใน

การใหบริการสาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบจะตองทํา โดยในกรณีใดเปน

อํานาจและหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของรัฐหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดวยกันใหกําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพ่ือประสานการดําเนินการใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 

กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร ใหเพียงพอแกการ

ดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมี

กฎหมายที่จําเปนเพ่ือดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจฯ และจัดระบบการบริหารงานบุคคล

ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดนโยบายและมาตรการการกระจายบุคลากรจาก

ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาคไปสูทองถิ่น  
  โดยแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวเปนแผนที่มีสถานะยืดหยุน ซึ่งตามมาตรา ๓๓ แหง

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ กําหนดใหสวนราชการที่ถายโอนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีรับโอน หากไมสามารถ

ปฏิบัติตามเง่ือนเวลาในการถายโอนหรือมีเหตุสุดวิสัย  หรือในกรณีท่ีสถานการณเปลี่ยนแปลงไป

ในระหวางท่ีแผนปฏิบัติการใชบังคับ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอาจดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ใหเหมาะสมกับสภาพการณน้ันได และตาม

มาตรา ๓๔ กําหนดใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณา

ทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาท่ี การจัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายหลังท่ี

ไดดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจฯ ไปแลว โดยพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกิน

หาปนับแตวันท่ีมีการกําหนดอํานาจและหนาท่ี หรือวันท่ีมีการจัดสรรรายได  
  ดังน้ัน คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงใหมี

การทบทวนแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนด

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน  ๖ ดาน ประกอบดวย ดาน

การถายโอนภารกิจ ดานการเงินการคลังและงบประมาณ ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการดานการเงินการคลัง ดานการถายโอนบุคลากรและพัฒนาการบริหารทรัพยากร

บุคคลสวนทองถิ่น ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน/ภาคประชาสังคมและการ

ตรวจสอบติดตามประเมินผล และดานการแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่ดําเนินการตามแผนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒.๒ แผนปฏิบัตกิารกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) ดานการถายโอนภารกิจ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๓๔

๒. ผลการดําเนินการที่ผานมา 
  จากการดําเนินงานที่ผานมานับต้ังแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีจะตองถายโอนทั้งสิ้น ๒๔๕ ภารกิจ 

จากหนวยงาน ๕๗ กรม ใน ๑๕ กระทรวง และ ๑ สวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง หรือทบวง ซึ่งมีการถายโอนไปแลว ๑๘๑ ภารกิจ คงเหลือภารกิจท่ียังไมถายโอนและ

ทยอยการถายโอน จํานวน ๖๓ ภารกิจ ขอถอนเรื่อง จํานวน ๑ ภารกิจ 

๓. กระบวนการและขั้นตอนในการปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  ๓.๑  รวบรวมขอมูลความสําเร็จและนําปญหาอุปสรรคที่ผานมาจากสวนราชการ

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งผลการศึกษาวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมาดําเนินการศึกษา

วิเคราะหผลกระทบตอการกระจายอํานาจ ซึ่งมีท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เปนกรอบ

แนวทางการดําเนินการปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง และปรับปรุง

ภารกิจเดิมท่ีไดถายโอนไปแลวหรืออยูระหวางการถายโอนใหเกิดความสมบูรณ และคลองตัว โดย

ใหมีการกระจายอํานาจเพิ่มข้ึน   
  ๓.๒ ไดมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือทบทวนแผนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ พรอมดวยคณะทํางาน

เฉพาะกิจ อีก ๔ คณะ ไดแก คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตรการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือทบทวนและปรับปรุง

ภารกิจท่ีถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือทบทวนและปรับปรุง

การบริหารจัดการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะทํางานเฉพาะกิจ

เพ่ือทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดยในแตละคณะทํางานจะมีผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก

รูปแบบ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักงาน

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา

ตาง ๆ  มีหนาท่ีในการพิจารณาในแตละดานใหครอบคลุมปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการถายโอน

ภารกิจเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินภารกิจท่ีไดรับถายโอนไปไดอยาง

สมบูรณ 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๓๕

  ๓.๓ การนํารางแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ              

รางแผนปฏิบัติการฯ ท่ีไดรับการทบทวนปรับปรุงจากคณะทํางานตางๆ ตามขอ ๓.๒ ไปสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเพ่ือวิพากษและรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งนําขอมูล

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 

  ๓.๔ การนําเสนอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือรายงานรัฐสภาทราบ และประกาศในราช

กิจจานุเบกษาใหมีผลบังคับใช ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ กําหนด 

๔. หลักการของแผนปฏิบัติการฯ 
  ๔.๑ ยึดหลักการท่ัวไปในการพิจารณาถายโอนภารกิจของแผนการกระจาย

อํานาจฯ (ฉบับท่ี ๒) เชน การพิจารณาถายโอนภารกิจของสวนราชการเปนหลัก โดยไมครอบคลุม

งานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความมั่นคง การพิจารณาพิพากษาคดี การตางประเทศ การเงินการ

คลังของประเทศโดยรวม  
  ๔.๒ กําหนดรูปแบบการถายโอนภารกิจไว ๖ รูปแบบ ดังน้ี 
   (๑) ภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง คือ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเปนผูผลิตหรือบริการสาธารณะไดดวยตนเอง ซึ่งเปนการดําเนินการในเขต

พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน โดยไมมีการซื้อบริการจากหนวยงานอื่น 
   (๒) ภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซื้อบริการจากภาคเอกชน สวน

ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น คอื ภารกิจท่ีมีการดําเนินการที่ตอง

ใชเทคนิค ทักษะ วิชาการ ความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินการเอง หรือดําเนินการเองแลวจะไมมีประสิทธิภาพ หรือไมคุมทุน 
   (๓) ภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมดําเนินการกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือสหการ คือ ภารกิจซึ่งตองมีการแบงเขตพ้ืนท่ีท่ีจะรับผิดชอบในการดําเนิน

ภารกิจรวมกันของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ต้ังแต ๒ แหงข้ึนไป เน่ืองจากภารกิจมีผลกระทบตอ

ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นดวย หรือการดําเนินการรวมกันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ 

มากข้ึน  
   (๔) ภารกิจ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดําเนินการรวมกับรัฐ               

(Share Function) คือ ภารกิจท่ีรัฐโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการบางขั้นตอน และ

รัฐยังคงดําเนินการบางสวนอยู โดยแบงแยกอํานาจหนาท่ี และข้ันตอน/วิธีปฏิบัติ ระหวางรัฐกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางชัดเจน 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๓๖

   (๕) ภารกิจท่ีรัฐยังคงดําเนินการอยูแตองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สามารถดําเนินการได คือ ภารกิจท่ีไมถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ แตเปน

อํานาจหนาท่ีของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการดําเนินการ

ก็สามารถดําเนินการได 
   (๖) ภารกิจสัมปทาน คือ ภารกจิท่ีมีการมอบอํานาจใหเอกชนดําเนินการ 

โดย องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูควบคุม 
  ๔.๓ ภารกิจท่ีถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการแทนสวน

ราชการแลว สํานักงบประมาณไมควรต้ังงบประมาณใหสวนราชการเจาของงบประมาณเดิมใน

สวนกลางอีกตอไป ควรใหเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการเอง แตหาก

รัฐบาลหรือสวนราชการมีความจําเปนจะตองดําเนินการในภารกิจท่ีไดถายโอนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไปแลว ควรสนับสนุนงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูดําเนินการใน

ภารกิจน้ัน และใหสวนราชการมีหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําทางเทคนิควิชาการ เปนพ่ีเลี้ยงใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๔.๔ ภารกิจท่ีถายโอนใหแกเทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

หากเทศบาล และ อบต. ยังไมพรอมท่ีจะรับโอนภารกิจ ใหสวนราชการถายโอนใหองคการบริหาร

สวนจังหวัด (อบจ.) รับไปดําเนินการแทนกอน และเม่ือเทศบาล และ อบต. มีความพรอมและ

ประสงครับโอนภารกิจเม่ือใด ให อบจ. ถายโอนภารกิจน้ันใหแกเทศบาล และ อบต. เจาของพ้ืนท่ี

รับไปดําเนินการไดทันที 

๕. สาระสําคัญ 
  ๕.๑ ภารกิจที่ถายโอน 
   (๑) แผนปฏิบัติการฯ ไดระบุประเภทของภารกิจไว ๓ ประเภท ดังน้ี 
    ประเภทที่ ๑ หมายถึง  ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ เดิม ซึ่งอยู 
       ระหวางการถายโอน 
    ประเภทที่ ๒ หมายถึง  ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ เดิม ซึ่งมีการ 
       ปรับปรุงขอบเขตการถายโอนข้ันตอน/วธิีปฏิบัติ 
    ประเภทที่ ๓ หมายถึง  ภารกิจใหมท่ีสวนราชการตองถายโอน 
        ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ิมเติม 
  (๒) ภารกิจแตละภารกิจท่ีถายโอน ไดคํานึงถึงระดับของความยาก/งาย 

ความซับซอนของกระบวนการถายโอน และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายหลัง

การรับถายโอนภารกิจไปแลว โดยมีขอพิจารณาหลายประการ เชน ภารกิจท่ีมีความซับซอนสูงจะมีปจจัย

เกี่ยวของหลายปจจัย และตองจัดระบบหลายระบบมารองรับ รวมทั้งการดูแลภายหลังการถายโอนตองใช

เทคโนโลยีสูง ดังน้ัน ในชวงกอนและหลังการถายโอนสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง

ใหความสนใจเปนพิเศษ ตองจัดทําแผนและขั้นตอนการถายโอน-รับโอนเพ่ือรองรับภารกิจ พรอมท้ังให



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๓๗

สวนราชการเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และ

การฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับภารกิจท่ีไมซับซอน ใหสวนราชการถาย

โอนไดทันที  
  (๓) ภารกิจบางภารกิจอาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการใน

รูปแบบสหการ ซึ่งตองมีการแบงเขตพ้ืนท่ีท่ีจะรับผิดชอบในการดําเนินภารกิจรวมกันขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ต้ังแต ๒ แหงข้ึนไป โดยอาจจัดต้ังเปนองคกรข้ึนมา และมีคณะกรรมการ

บริหาร ประกอบดวย ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ หรืออาจเปนสหการในเชิง

ภารกิจท่ีเปนการดําเนินการรวมกันระหวางสวนราชการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตท้ังน้ี 

จะตองพิจารณาถึงความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีรวมสหการดวย เพ่ือมิใหตกเปน

ภาระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหน่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดจนเกินไป หรืออาจให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีมีความพรอมมากกวา สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ท่ีมีความพรอมนอยกวาก็ได ท้ังน้ี รูปแบบสหการอาจเปนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ตาม

มิติความสัมพันธ ดังน้ี 
   (๓.๑) ระหว างราชการบริ หารส วนกลาง/ราชการบริหาร 

สวนภูมิภาค - อบจ. 
      เหมาะสําหรับโครงการขนาดใหญท่ีคาบเกี่ยว หรือมี

ผลกระทบหลายพื้นท่ีในเขตจังหวัด ซึ่งตองใชความชํานาญสูงมากจนเกินศักยภาพของ อบจ. เชน 

เข่ือน ถนนสายหลัก โรงพยาบาล การปองกันโรคระบาด การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนตน 
   (๓.๒) ระหวาง อบจ. – อบจ. 
      เหมาะสําหรับโครงการ/งานที่ไมตองมีการสนับสนุนทาง

เทคโนโลยีหรือความรูความชํานาญจากสวนภูมิภาค อบจ. มีความสามารถในการดําเนินภารกิจ

น้ันๆ ไดเอง แตอาจตองการความรวมมือระหวาง อบจ. ดวยกันเอง เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีดําเนินการ

ท่ีมากข้ึน จึงจะเกิดผลดี 
   (๓.๓) ระหวางราชการบริหารสวนกลาง/ราชการบริหารสวน

ภูมิภาค - อบจ. – อบจ. 
      เหมาะสําหรับโครงการ/งานตาม ๓.๑ และ ๓.๒ รวมกัน 
   (๓.๔) ระหวาง อบจ. - เทศบาล/อบต. 
      เหมาะสําหรับโครงการขนาดใหญ ซึ่งเกินศักยภาพของ

เทศบาล/อบต.  ตองอาศัยความชวยเหลือหรือการสนับสนุนจาก อบจ. หรือตองการพ้ืนท่ีขนาด

ใหญในการดําเนินการ จึงจะเกิดผลดี 
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๓๘

 
   (๓.๕) ระหวางเทศบาล/อบต. - เทศบาล/อบต. 
      เหมาะสําหรับโครงการ/งานซึ่งเทศบาล/อบต. สามารถ

ดําเนินการไดเอง แตหากสามารถขยายพื้นท่ีการดําเนินการจะสงผลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

กวาเดิม หรือโครงการ/งานที่ตองการการรวมทุน 
   (๓.๖) ระหวาง อบจ. - หลายเทศบาล/อบต. 
      เหมาะสําหรับโครงการที่ เทศบาล/อบต. ไมสามารถ

ดําเนินการไดเองโดยลําพัง เน่ืองจากตองใชเทคโนโลยีและความชํานาญสูง หรือตองการการรวม

ทุน หรือตองการพ้ืนท่ีขนาดใหญในการดําเนินการ จึงจะเกิดผลดี 
   (๓.๗) ระหวางราชการบริหารสวนกลาง/ราชการบริหารสวน

ภูมิภาค -อบจ. - เทศบาล/อบต. 
      เหมาะสําหรับโครงการในลักษณะพิเศษ เชน ตองการ

มาตรฐานการดําเนินงานสูงและกวางขวางเปนพิเศษ ใชเทคโนโลยีหรือความชํานาญพิเศษ ตองการ

การลงทุนมากเปนพิเศษ ใชประโยชนครอบคลุมหลายพื้นท่ี ตองการการทํางานรวมกันหลายระดับ 

โดยอาจตองมีการกําหนดเขตทองถิ่นพิเศษ และกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรทรัพยากรชวยเหลือ

ข้ึนเปนพิเศษ 

  ๕.๒  แนวทางดําเนินการ 
   (๑)   กําหนดภารกิจใหแก อปท. ตามเกณฑความพรอม โดยแบงเปน ๓ 

ประเภท 
    (๑.๑) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งเปนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นขนาดใหญพิเศษ และมีความพรอมสูงมาก ใหสามารถรับโอนภารกิจจากสวนราชการไดทุก

ภารกิจ (ภารกิจเดิม และภารกิจใหม)  

    (๑.๒)  อบจ. เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีลักษณะเฉพาะ และมี

ความพรอมสูงใหสามารถรับโอนภารกิจท่ีเปนโครงการขนาดใหญท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด กิจกรรมที่เปนภาพรวมหรือท่ีมีลักษณะคาบเกี่ยวตอเน่ืองขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ต้ังแต ๒ แหงข้ึนไป  
    (๑.๓)  เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. เปนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นท่ีมีความพรอมแตกตางกันท้ังระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นประเภทเดียวกัน ใหสามารถรับโอนภารกิจไดตามความพรอมและศักยภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นน้ันๆ 
   (๒)  ภารกิจบางประเภท เชน สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานสงเคราะห 

สถานีขนสงผูโดยสาร เปนตน ในสภาพความเปนจริงจะมีประชาชนจากทองถิ่นอื่นมาใชบริการ ซึ่ง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีรับโอนภารกิจไมอาจปฏิเสธการใหบริการได จึงควรที่ดําเนินการ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๓๙

ในรูปแบบสหการ หรือการทําขอตกลงระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง เพ่ือเปนการ

แบงเบาภาระคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของพ้ืนท่ี 
   (๓)  ภารกิจท่ีถายโอนตองไมเปนการสรางปญหาใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสวนราชการเจาของภารกิจเดิมควรจัดการปญหาใหเบ็ดเสร็จกอนจึงจะถายโอนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นได เชน บางเรื่องยังอยูในคดีความ หรือมีการฟองรองคดีอยู ใหสวนราชการ

ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง 

หลักเกณฑและข้ันตอนการดําเนินการและการดําเนินคดีตามภารกิจท่ีสวนราชการถายโอนใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระยะเริ่มแรก 

   (๔)  ภารกิจบางดานท่ีตองการผูชํานาญการเพื่อชวยเหลือดานการบริหาร

จัดการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรที่จะดําเนินการจัดจางบุคคลภายนอก (Outsource) เชน 

การจางสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือเอกชน ดําเนินการแทน 
   (๕) กําหนดใหคณะกรรมการบริหารการถายโอนภารกิจ บุคลากร และ

งบประมาณระดับจังหวัด จัดทําแผนการถายโอน-รับโอนระดับจังหวัด ทุกจังหวัด ใหมีความ

ชัดเจน ท้ังน้ี เพ่ือใหการถายโอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
   (๖) ภารกิจบางดาน เชน พิพิธภัณฑพ้ืนบาน โบราณสถาน/โบราณวัตถุท่ี

คนพบใหม การฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ควรจัดการดูแลอนุรักษไว โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองใหการสนับสนุน และสามารถถาย

โอนใหสวนกลางหรือรับโอนจากสวนกลางไดแลวแตกรณี นอกจากน้ี ในดานการจัดการความรูใน

การบริหารจัดการเรื่องศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นในแตละแหงน้ันองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจ

จัดทําโครงการนํารองเพ่ือเปนตัวอยางสําหรับการเผยแพรตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นได 

  ๕.๓ ลักษณะของภารกิจที่จะถายโอน 
   กําหนดภารกิจไว ๖ ดาน (เชนเดิม) ดังน้ี  

   ดานที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจถายโอน จํานวน ๑๐ ภารกิจ 

๔๕ งาน/โครงการ/กิจกรรม มีสวนราชการที่ถายโอนภารกิจจํานวน ๑๒ กรม ใน ๔ กระทรวง ๑ 

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง แบงเปนกลุมภารกิจตาง ๆ คือ 
   (๑.๑)  การคมนาคมและการขนสง 
     (๑.๑.๑) กลุมภารกิจทางบก 
      ๑.๑.๑.๑ การกอสรางและบํารุงรักษาถนนและสะพาน (๑๐) 
      ๑.๑.๑.๒ สถานีขนสง (๔) 
      ๑.๑.๑.๓ วิศวกรรมจราจรทางบก (๔) 
     (๑.๑.๒) กลุมภารกิจทางนํ้า 
      ๑.๑.๒.๑ การดูแลรักษาทางนํ้า (๒) 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๔๐

      ๑.๑.๒.๒ การกอสรางและดูแลสถานีขนสงทางนํ้า (๑) 
      ๑.๑.๒.๓ การคมนาคมและการสัญจรทางน้ํา (๒) 
    (๑.๒) แผนภารกิจดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
     (๑.๒.๑) กลุมภารกิจแหลงนํ้า/ประปาชนบท 
      ๑.๒.๑.๑ แหลงนํ้าอุปโภค / บริโภค และแหลงนํ้า 
       เพ่ือการเกษตร (๑๗) 
    (๑.๓) แผนภารกิจดานการผงัเมือง และการควบคุมอาคาร 
     (๑.๓.๑)  กลุมภารกิจการจัดทําผังเมือง 
      ๑.๓.๑.๑ ผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวม 
        ในเขต อปท. (๒)    
     (๑.๓.๒)  กลุมภารกิจการควบคุมอาคาร 
      ๑.๓.๒.๑ การควบคุมอาคาร (๑) 
     (๑.๓.๓) กลุมภารกิจการขุดดินและถมดิน 
      ๑.๓.๓.๑ การขุดดิน และถมดิน (๒) 

   ดานที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจถายโอน จํานวน ๙ 

ภารกิจ ๑๙งาน/โครงการ/กิจกรรม  มีสวนราชการที่ถายโอนภารกิจ จํานวน ๗ กรม ใน ๕ 

กระทรวง  แบงเปนกลุมภารกิจ   ตาง ๆ คือ 
   (๒.๑) แผนภารกิจดานการสงเสริมอาชีพ 
     (๒.๑.๑)  กลุมภารกิจการสงเสริมอาชีพ 
       ๒.๒.๑.๑ การสงเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว (๑) 
   (๒.๒) แผนภารกิจดานสวัสดิการสังคม 
     (๒.๒.๑) กลุมภารกิจดานการสังคมสงเคราะห 
       พัฒนาคุณภาพชีวิต   
      ๒.๒.๒.๑  การสงเสริมคุณภาพชีวิต (๖) 
     (๒.๒.๒) กลุมภารกจิดานการสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

       เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 
      ๒.๒.๒.๑  ควบคุมหอพักเอกชน (๑) 

    (๒.๓) แผนภารกิจดานการศึกษา 
     (๒.๓.๑) กลุมภารกิจการจัดการศึกษาในระบบที่เปนการจัดการ 
       ข้ันพ้ืนฐาน 
       ๒.๓.๑.๑  การจัดการศึกษาในระบบที่เปน 
         การจัดการขั้นพ้ืนฐาน (๕) 

      ๒.๓.๑.๒  การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา (๑) 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๔๑

     (๒.๓.๒) กลุมภารกิจการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
       ตามอัธยาศัย 

      ๒.๓.๒.๑  หองสมุด (๑) 
      ๒.๓.๒.๒  การบริการการศึกษานอกระบบและ 
          การศึกษาตามอัธยาศัย  (๒) 
    (๒.๔) แผนภารกิจดานการสาธารณสุข 
     (๒.๔.๑) กลุมภารกิจการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค

       และการรักษาพยาบาล 
      ๒.๔.๑.๑  การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 
         และการรักษาพยาบาลเบื้องตน (๑) 
      ๒.๔.๑.๒  การรักษาพยาบาล (๑) 

   ดานที่ ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบรอย มีภารกิจถายโอนจํานวน ๑๗ ภารกิจ ๒๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม มีสวนราชการที่ถาย

โอนภารกิจ จํานวน ๙ กรม ใน ๘ กระทรวง ๑ สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง แบงเปนกลุมภารกิจตาง ๆ ดังน้ี 
    (๓.๑) แผนภารกิจดานการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  
    สิทธิเสรีภาพ 
     (๓.๓.๑) กลุมภารกิจการคุมครองผูบริโภค 
      ๓.๑.๑.๑  ชั่งตวงวัด (๑) 
      ๓.๑.๑.๒  คุมครองผูบริโภค (๒) 

   (๓.๒) แผนภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     (๓.๒.๑) กลุมภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      ๓.๒.๑.๑ การชวยเหลือผูประสบภัย (๒) 
    (๓.๓) แผนภารกิจดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย 
     ในชีวิตและทรัพยสิน 
     (๓.๓.๑)  กลุมภารกิจท่ีตองจดทะเบียน 
      ๓.๓.๑.๑  การจัดทําทะเบียนสัตวพาหนะ (๑) 
      ๓.๓.๑.๒  ทะเบียนราษฎร และบัตรประจําตัวประชาชน (๑) 
      ๓.๓.๑.๓  ทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล (๑) 
      ๓.๓.๑.๔  การรับจดทะเบียนรถยนต (๑) 
     (๓.๓.๒)  กลุมภารกิจดานการอนุมัติอนุญาต 
      ๓.๓.๒.๑  สถานบริการ (๑) 
      ๓.๓.๒.๒  โรงแรม (๑) 
      ๓.๓.๒.๓  การพนัน (๑) 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๔๒

      ๓.๓.๒.๔  การเรี่ยไร (๑) 

      ๓.๓.๒.๕  การขายทอดตลาดและการคาของเกา  (๑) 

      ๓.๓.๒.๖  สถานประกอบกิจการสถานีนํ้ามันเชื้อเพลิง (๓) 
      ๓.๓.๒.๗  สุราและยาสูบ (๒) 
     (๓.๓.๓)  กลุมภารกิจดานการเปรียบเทียบปรับ 
      ๓.๓.๓.๑  การออกใบสั่งการกระทําผิด 
        ตามกฎหมายจราจร (๑) 
      ๓.๓.๓.๒  อํานาจเปรียบเทียบปรับ (๑) 
     (๓.๓.๔)  กลุมภารกิจดานแรงงานตางดาว 
      ๓.๓.๔.๑  ภารกิจการควบคุมแรงงานตางดาว (๑) 

   ดานที่ ๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พณิชยกรรม และ

การทองเที่ยว มีภารกิจถายโอน จํานวน ๕ ภารกิจ ๑๘ งาน/โครงการ/กิจกรรม มีสวนราชการที่

ถายโอนภารกิจจํานวน ๖กรม ใน ๓ กระทรวง แบงเปนกลุมภารกิจตาง ๆ คือ 
   (๔.๑)  แผนภารกิจการสงเสริมการลงทุน 
     (๔.๑.๑)  กลุมภารกิจสงเสริมการลงทุน 
      ๔.๑.๑.๑  สงเสริมการลงทุน (๔) 

    (๔.๒) แผนภารกิจดานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
     (๔.๒.๑) กลุมภารกิจการดูแลโรงงาน 
      ๔.๒.๑.๑  การดูแลโรงงาน (๕) 

    (๔.๓) แผนภารกิจดานการวางแผนและจัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรม 
     (๔.๓.๑) กลุมภารกิจดานการจัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรม 
      ๔.๓.๑.๑  การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและ 

        เผยแพรมาตรฐานอุตสาหกรรม (๒) 
    (๔.๔)  แผนภารกิจดานการทองเท่ียว 
     (๔.๔.๑) กลุมภารกิจดานการสงเสริมการทองเท่ียว 
      ๔.๔.๑.๑  การสงเสริมการทองเท่ียว (๖) 

    (๔.๕)  แผนภารกิจดานการพาณิชยกรรม 
     (๔.๕.๑) กลุมภารกิจดานการพาณิชยกรรม 
        ๔.๕.๑.๑ งานทะเบียนพาณิชย (๑) 

   ดานที่ ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม มีภารกิจถายโอน จํานวน ๒ ภารกิจ ๘ งาน/โครงการ/กิจกรรมมีสวนราชการที่ถาย

โอนภารกิจจํานวน ๖ กรม ใน ๒ กระทรวง แบงเปนกลุมภารกิจตาง ๆ คือ 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๔๓

    (๕.๑)  แผนภารกิจดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแล

       และบํารุงรักษาปา 
     (๕.๑.๑)  กลุมภารกิจดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การ 

       คุมครองดูแลและการบํารุงรักษาปา 
      ๕.๑.๑.๑  การคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปา (๔)  
 
     (๕.๑.๒)  กลุมภารกิจการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
      ๕.๑.๒.๑  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร 
        ธรรมชาติ (๔) 

   ดานที่ ๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  

มีภารกิจถายโอน จํานวน ๑ ภารกิจ ๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม มีสวนราชการที่ถายโอนภารกิจ

จํานวน ๑ กรม      ใน ๑ กระทรวง แบงเปนกลุมภารกจิตาง ๆ คือ 
    (๖.๑)  การปกปอง คุมครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน 
       โบราณวัตถุพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
     (๖.๑.๑)  กลุมภารกิจการดูแลบํารุงรักษาโบราณสถาน  
       ๖.๑.๑.๑ การดูแลบํารุงรักษาโบราณสถาน (๒) 

  ๕.๔ ระยะเวลาการถายโอนภารกิจ 
    แผนปฏิบัติการไดยึดกรอบระยะเวลาการถายโอนตามแผนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดแบงระยะเวลาการถายโอน เปน ๒ ระยะ 

เหมือนเดิม คือ 

     (๑)   ระยะที่  ๑    ระยะเวลา  ๑-๔  ป (พ .ศ   .๒๕๔๔-๒๕๔๗) โดยองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความพรอมสามารถดําเนินการได และแลวเสร็จภายใน  ๔  ป  โดยเปนการ

ถายโอนตามมาตรา ๓ (๑) ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
     (๒)  ระยะที่  ๒    ระยะเวลา  ๑-๑๐  ป (พ .ศ   .๒๕๔๔-๒๕๕๓)เปนการถาย

โอนเน่ืองจากการกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ท่ีแตกตางกันในระยะ ๑๐ ปแรก  ตามมาตรา  ๓๐  (๒)  ของ  พระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ .๒๕๔๒ แบงเปน 
     (๒.๑) ระยะเวลาถายโอน ๑-๕ ป พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘ 
      เน่ืองจากจะตองพิจารณาความพรอมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นการเตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือการใชระยะเวลาในการถาย

โอนตอเน่ืองเกินกวา ๔ ป และคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๔๔

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ียังไมมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจและหนาท่ี

บางอยางตามมาตรา ๓๐ (๒) 

     (๒.๒) ระยะเวลาการถายโอน ๔-๑๐ ป (พ.ศ .๒๕๔๗-๒๕๕๓) 
       เน่ืองจากบางภารกิจเม่ือถายโอนไปแลว  ตองมีการพัฒนา

เพ่ือใหเกิดความสมบูรณ  และบางภารกิจท่ียังไมมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจและหนาท่ี

บางอยางตามมาตรา ๓ (๒) จําเปนตองใชระยะเวลาในการถายโอนตอเน่ืองเกินกวา ๕ ป  หรือเปน

เรื่องไมเรงดวน และจําเปนตองสรางกลไกและระบบควบคุมมาตรฐานมารองรับ  

   ๕.๕ กําหนดขอบเขตการถายโอน ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ 
    (๑) การถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ ระยะที่ ๑ ระยะเวลา  ๑-๔ 

ป   (พ .ศ   .๒๕๔๔-๒๕๔๗) ซึ่งไดมีการถายโอนไปแลว จํานวน ๑๘๐ ภารกิจ จากจํานวน ๒๔๕ 

ภารกิจ ไดมีการปรับปรุงขอบเขตการถายโอนใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน  
    (๒) ภารกิจท่ีทยอยถายโอนและภารกิจท่ียังไมไดถายโอนตองมีการปรับ

ใหสอดคลองกับระยะเวลาการถายโอนในระยะที่ ๒ ระยะเวลา  ๑-๑๐  ป (พ .ศ   .๒๕๔๔-๒๕๕๓) 

คือใหคงระยะเวลาเริ่มตนจากแผนปฏิบัติการเดิม โดยใหถายโอนภายในป ๒๕๕๑ ยกเวนภารกิจ

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการไดมีการแกไขใหมใหสอดคลองกับขอเท็จจริง ท่ีเกิด

จากการปฏิรูประบบราชการใหเริ่มตนในป ๒๕๕๑ และถายโอนภายในป ๒๕๕๓ หรือเม่ือผาน

เกณฑและวิธีการประเมินความพรอมตามที่สวนราชการที่ถายโอนภารกิจและคณะกรรมการการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 
    (๓) ภารกิจใหม เริ่มตนในระยะที่ ๒ (๒๕๕๑ – ๒๕๕๓) ระยะเวลา

เริ่มตนของการถายโอนภารกิจอาจมีการเหลื่อมล้ํากันบาง ข้ึนอยูกับความพรอมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแตใหดําเนินการถายโอนภายในป ๒๕๕๓    
    (๔) กรณีเปนภารกิจนํารอง (Pilot Project) ระยะเวลาถายโอนตอง
คํานึงถึงความพรอมและศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีรับโอนเปนหลัก    

๖. กําหนดหลักการทั่วไปของขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตามสถานะของภารกิจไว ดังนี้ 
   ๖.๑ ภารกิจที่ถายโอนแลว  

    (๑) สวนราชการ และหนวยงานของรัฐท่ีถายโอนภารกิจไปแลว มีหนาท่ี

ติดตามผลการดําเนินการภายหลังการถายโอน หากเห็นวา ภารกิจท่ีถายโอนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไปแลวยังไมครอบคลุม หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินงานไดอยาง

เต็มท่ี หนวยงานของรัฐตองนําปญหาน้ันมาทบทวนและเติมเต็มใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพ่ือใหเกิดความสมบูรณย่ิงข้ึน 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๔๕

   (๒) สวนราชการ และหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจถายโอน ตองชวยเหลือ 

สนับสนุน ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาทางเทคนิค วิชาการ และดําเนินงานใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในภารกิจท่ีถายโอนตามความเหมาะสม จัดทําแผนการฝกอบรมและดําเนินการ

ฝกอบรม จนกวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีความพรอมโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากสํานักงบประมาณ และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (สกถ.) ทราบ  
    (๓) ราชการบริหารสวนกลางยังคงตองกําหนดมาตรฐานทั่วไปของการ

จัดบริการสาธารณะ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติหรือเปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

และกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งมาตรฐานตางๆ ท่ี

รัฐเห็นวาจําเปนตองควบคุมดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตาม  และองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น มีหนาท่ีตองจัดทําภารกิจท้ังหมดที่รับผิดชอบใหมีมาตรฐานที่ไมตํ่ากวาเดิม  โดยไมมีการโอน

ภารกิจคืนใหสวนราชการ 
    (๔)  กรณีภารกิจท่ีถายโอนมีหลายหนวยงานและมีการกําหนดมาตรฐาน

ท่ีหลากหลาย  ควรมีกลไกท่ีกําหนดมาตรฐานกลางเพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติใหเปนเกณฑมาตรฐาน

เดียวกัน และใหสามารถยืดหยุนไดตามสภาพความเปนจริง 
   (๕) กรณีท่ีมีปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการภารกิจท่ีถายโอน ให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจงใหคณะกรรมการบริหารการถายโอนภารกิจ  บุคลากร และ

งบประมาณระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดําเนินการแกไข และรายงานให สกถ. ทราบ 
   (๖) สกถ. และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) มีหนาท่ีเตรียม

ความพรอมและพัฒนาขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถดําเนินภารกิจท่ี

ไดรับโอนไดอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 
   (๗) ภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับโอนแลวหากเกินขีด

ความสามารถและไมสามารถดําเนินการไมวาดวยเหตุใดๆ ใหถือเปนหนาท่ีท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นน้ันจะตอง   รองขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือสวนราชการ

ดําเนินการแทนไปพลางกอนได โดยยังถือเปนทรัพยสิน/กรรมสิทธิ์หรือหนาท่ีความรับผิดชอบของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น น้ันอยู และหามสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับถาย

โอนภารกิจคืนไมวาดวยเหตุใดๆ กรณีเกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

และสวนราชการที่ถายโอน ใหรองขอตอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพ่ือพิจารณาแกไขปญหาในเรื่องน้ันๆ ตอไป 

   ๖.๒ ภารกิจเดิมที่ยังไมถายโอน/ทยอยถายโอน  
    (๑) ใหมีการถายโอนภารกิจใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ โดย

ดําเนินการตามขอบเขต/ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติท่ีระบุไวในรายละเอียดของภารกิจน้ันๆ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๔๖

   (๒) สวนราชการที่ถายโอนตองทําแผนการถายโอนภารกิจ ดาน

งบประมาณ บุคลากร การแกไขกฎหมาย  การฝกอบรมการใหคําแนะนํา /ใหคําปรึกษาและเปนพ่ี

เลี้ยง ใหชัดเจน 
   (๓) การรับโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนรองรับ

การถายโอนภารกิจใหสอดคลองกับแผนการถายโอนภารกิจของสวนราชการ 
   (๔) กรณีภารกิจยังรับโอนไมได  เน่ืองจากตองมีการแกไขกฎหมาย                

ใหสวนราชการรายงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 

พรอมท้ังปญหาและอุปสรรคอื่น ๆ 
   (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีรับโอนภารกิจแลวไมสามารถ

ดําเนินการบริหารจัดการได ใหรองขอตอ อบจ. และใหเปนหนาท่ีของ อบจ. ท่ีจะตองเขาชวยเหลือ

และสนับสนุนใหการบริหารจัดการภารกิจดังกลาวลุลวงไปไดดวยดี 
   (๖) หากการบริหารจัดการถายโอนภารกิจเกิดปญหาและอุปสรรค  ให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงคณะกรรมการบริหารการถายโอนภารกิจ  บุคลากร และ

งบประมาณระดับจังหวัด /กรุงเทพมหานคร  ดําเนินการแกไข  และรายงานใหคณะกรรมการการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทราบ 
   (๗) เม่ือดําเนินการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามท่ีแผนปฏิบัติการฯ กําหนดไวแลว สวนราชการเจาของภารกิจเดิมยังคงตองมีหนาท่ีติดตามผล

การดําเนินการภายหลังการถายโอน เปนพ่ีเลี้ยงใหความชวยเหลือ สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนํา

ทางเทคนิควิชาการ กําหนดมาตรฐาน และกํากับดูแลใหการดําเนินภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเปนไปตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานที่กําหนดไว ตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในขอ ๖.๑ 

ดวย 
   (๘) สําหรับภารกิจท่ีตองพิจารณาถึงความพรอมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นกอนการถายโอน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการในการกําหนอเกณฑความพรอม/

ตัวชี้วัด/และประเมินความพรอมรวมกับคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นภายใน ๑ ป นับแตวันท่ีแผนปฏิบัติการฯ มีผลบังคับใช 

   (๙) ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการที่จะตองรายงานความกาวหนาในการ

ถายโอนใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทราบทุก ๓ เดือน 

  ๖.๓ ภารกิจใหม  
   (๑) ใหมีการถายโอนภารกิจใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ โดย

ดําเนินการตามขอบเขต/ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติท่ีระบไุวในรายละเอียดของภารกิจน้ันๆ 
   (๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเตรียมแผนการเตรียมความ

พรอมในดานตางๆ เชน การบริหารจัดการดานการปฏิบัติงาน ดานบุคลากร ดานงบประมาณและ



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๔๗

การเงิน และดานระเบียบปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถดําเนินการและรับผิดชอบตอ

ภารกิจน้ันๆ ไดอยางสมบูรณ 
   (๓) สําหรับภารกิจท่ีจะตองพิจารณาถาความพรอมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นกอนการถายโอน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการในการกําหนดเกณฑความพรอม/

ตัวชี้วัด/และประเมินความพรอมรวมกับคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ภายใน ๑ ปนับแตวันท่ีแผนปฏิบัติการฯ มีผลบังคับใช 
   (๔) ใหสวนราชการท่ีถายโอนจัดทําแผนปฏิบัติการฯ กําหนดวิธีการ/

ข้ันตอน  การถายโอนภารกิจงบประมาณ บุคลากร การแกไขกฎหมาย ใหสอดคลองกับระยะเวลาที่

กําหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับน้ีและใหรายงานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทราบทุก ๓ เดือน 
   (๕) ใหสํานักงบประมาณศึกษาวิเคราะห ขอบเขต/ระยะเวลา การถาย

โอนภารกิจ เพ่ือพิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหสวนราชการในการเตรียมความพรอมใหกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและพิจารณาตัดงบประมาณในภารกิจท่ีถายโอนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดําเนินการแทนสวนราชการ และรายงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทราบยอดรวมงบประมาณ 
 

 
************************************** 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๔๘ 

คําอธิบายประกอบแผนปฏิบัตกิารฯ 

  “ภารกิจที่ถายโอน”  หมายถงึ  โครงการ/งาน/กิจกรรม ที่สวนราชการและหนวยงานของรัฐตองถายโอนให อปท. ดําเนินการแทน 
  “ขอบเขตของการถายโอน”  หมายถงึ  การกาํหนดขอบเขตการจดัระบบบรกิารสาธารณะตามอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับ อปท.  
  และระหวาง อปท. ดวยกนัเอง 
  “ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั”ิ  หมายถงึ  การดําเนินการกอนการถายโอน ระหวางการถายโอน และหลังการถายโอนภารกิจของสวนราชการและ อปท. 
  “ระยะเวลาดําเนินการ (ปที่ถายโอน)”  หมายถึง  ปพุทธศักราชทีส่วนราชการจะตองดําเนนิการถายโอนภารกิจใหแก อปท. 
  “ทองถิ่นที่รับการถายโอน”  หมายถึง ๑)  องคการบริหารสวนจงัหวัด (อบจ.) 
       ๒)  เทศบาล (ท.) ประกอบดวย เทศบาลนคร (ทน.) เทศบาลเมือง (ทม.) และเทศบาลตําบล (ทต.) 
       ๓)  องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
       ๔)  องคกรปกครองสวนทองถิน่รูปแบบพิเศษไมเตม็พื้นที่จังหวัด เชน เมอืงพัทยา (มพ.) 

       ๕)  องคกรปกครองสวนทองถิน่รูปแบบพิเศษเตม็พื้นที่จังหวัด เชน กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  “ประเภทของภารกจิ” หมายถงึ  ๑)  ภารกิจตามแผนปฏิบัตกิารฯ เดิม ซึ่งอยูระหวางการถายโอน 
       ๒)  ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ เดมิ ซึง่มีการปรับปรุงขอบเขตการถายโอน ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ

       ๓)  ภารกิจใหมทีส่วนราชการตองถายโอนให อปท. เพิ่มเตมิ 
  “รูปแบบการดําเนินภารกิจ”  หมายถึง  ลกัษณะการถายโอนภารกิจ ซึ่งแบงออกเปน ๖ ประเภท ไดแก  
        ๑) ภารกิจที่ อปท. ดาํเนนิการเอง  

๒) ภารกิจที ่อปท. อาจซือ้บรกิารจากภาคเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ อปท. อืน่ 
๓) ภารกิจที่ อปท. รวมดําเนนิการกับ อปท. อืน่ๆ หรือ สหการ 

       ๔) ภารกิจที่ อปท. ดําเนนิการรวมกับรัฐ (Share Functions) 
       ๕) ภารกิจที่รัฐยังคงดําเนินการอยูแต อปท. สามารถดําเนนิการได 
  ๖) ภารกิจที ่อปท. อาจมอบหมายเอกชนดาํเนนิการแทน 

 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๔๙ 

รูปแบบการดําเนนิภารกิจ 
 

ลําดับที่ รูปแบบ นิยาม 

๑. ภารกิจที่ อปท. ดําเนินการเอง อปท. เปนผูผลิตหรอืบริการสาธารณะไดดวยตนเอง ซึ่งเปนการดําเนินการในเขตพื้นที่ของ อปท. นั้น โดยไมมีการซื้อ

บริการจากหนวยงานอื่น 

๒. ภารกิจที่ อปท. อาจซื้อบรกิาร

จากภาคเอกชน สวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ หรือ อปท. อื่น 

ภารกิจที่มีการดําเนินการที่ตองใชเทคนิค ทักษะและวชิาการ ความรูความชํานาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่ง 

อปท. ไมสามารถดําเนินการเอง หรือดําเนินการเองแลวจะไมมีประสิทธิภาพ หรอืไมคุมทุน 

๓. ภารกิจที่ อปท. รวมดําเนินการ

กับ อปท. อื่นๆ หรือ สหการ 

ภารกิจซึ่งตองมีการแบงเขตพื้นที่ที่จะรับผิดชอบในการดําเนินภารกิจรวมกันของ อปท. ตั้งแต ๒ แหงขึ้นไป เนื่องจาก

ภารกิจมีผลกระทบตอประชาชนใน อปท. อื่นดวย หรือมีความจําเปนตองลงทุนจํานวนมาก และไมคุมคาหากตางแหงตาง

ดําเนินการเอง 

๔. ภารกิจที่ อปท. ดําเนินการ

รวมกับรัฐ (Share Functions) 
ภารกิจที่รัฐโอนให อปท. ดําเนินการบางขั้นตอน และรัฐยังคงดําเนินการบางสวนอยู โดยแบงแยกอํานาจหนาที่ และ

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ระหวางรัฐกบั อปท. อยางชัดเจน 

๕. ภารกิจที่รัฐยังคงดําเนินการอยู

แต อปท. สามารถดําเนินการได 

ภารกิจการใหบริการสาธารณะที่กฎหมายกําหนดใหรัฐและ อปท. มีอํานาจหนาที่ในภารกิจเดียวกัน โดยยังคงกําหนดให

รัฐดําเนินการอยูตอไป ในกรณีนี้ อปท. สามารถดําเนินการไดเชนเดียวกัน 

๖. ภารกิจที่ อปท. อาจมอบหมาย

เอกชนดําเนินการแทน 
เปนภารกิจที่ อปท. มีอํานาจหนาที่และเปนเจาของภารกิจ แตมอบหมายใหเอกชนดําเนินการแทน เปนรูปแบบตางๆ เชน 

การใหสัมปทาน เปนตน 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๕๐ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (การถายโอนภารกิจ) 

ฉบับที่ ๒   

๑. ดานโครงสรางพืน้ฐาน    
  

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน 
ขอบเขตการถายโอน 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
(ปที่ถายโอน)  

ทองถิ่น 
ที่รับการ

ถายโอน 

ประเภท

ของ

ภารกิจ 

หมายเหตุ 

 

 

๑.๑  แผนภารกิจดาน

การคมนาคมและการ

ขนสง  
๑.๑.๑ กลุมภารกิจทางบก 
๑.๑.๑.๑ ภารกิจ

กอสรางและบํารุงรักษา

ถนน  และสะพาน 

 

 
ขอบเขตการถายโอน 
๑. ใหกรมทางหลวงชนบทถายโอนทางหลวง

ชนบทที่ไมใชโครงขายถนนสายสําคัญที่อยูใน

เขต อปท. ใหอยูในความรับผิดชอบของ 

อปท. นั้น 
- หากทางหลวงชนบทนั้นผ าน  อปท . 

มากกวา ๑ แหง หรือเปนทางเชื่อมระหวาง 

อปท. ที่อยูในเขตจังหวัด ใหถายโอนทาง

หลวงชนบทนั้นให อบจ. 
- กรณีทา งหลวงชนบทที่ อ ยู ในความ

รับผิดชอบของ อบจ. ผาน อปท. ใด หาก 

อปท. นั้นมีความพรอมและขีดความสามารถ

เพียงพอและมีความประสงคที่จะกอสรางขยาย 

บูรณะ บํารุงรักษา และดูแลรับผิดชอบทาง

หลวงในเขตของตนเองให อบจ. ถายโอนและ

มอบหมายให อปท. นั้นดําเนินการภายใต

มาตรฐานงานทาง 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๕๑ 

   - ทางหลวงชนบทที่ผานหลายจังหวัดให 

ถายโอนในกรณีที่ อบจ. แตละจังหวัดตกลงกัน

ได ก็ใหถายโอนให อบจ. ที่ขอรับโอน และ

คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ เห็นชอบ 
- กรมทางหลวงชนบทกําหนดมาตรฐานทาง

หลวงและงานทาง ใหคําปรึกษา แนะนํา 

ชวยเหลือ ฝกอบรม ควบคุมทางวิชาการ

และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ 

อปท. สําหรับงานทางหลวงชนบทที่ถายโอน

และทางหลวงทองถิ่นที่กอสรางใหมให

เปนไปตามมาตรฐานและเทคนิควิชาการ 
- เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ 

ใหสวนราชการพิจารณาโอนให อปท. ตาม

ปริมาณงานหรือระยะทางที่ถายโอนเปนหลกั

- ทางหลวงแผนดินที่ไมมีทางเชื่อมทางแยก 

(ทางตัน) ถา อปท. รองขอใหถายโอน ตองให 
- ทางหลวงแผ นดิ นที่ ไม ใ ช สายหลั ก 

ใหถายโอนให อปท. สําหรับทางเลีย่งเมอืง หาก 

อปท. รองขอใหถายโอนใหแก อปท. โดยทาง

เลี่ยงเมืองที่มีความเจริญที่จะพัฒนาเปนสาย

หลัก ใหกรมทางหลวงขึ้นบัญชีสายหลักไว 
- ใหมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยทาง

หลวงใหสอดคลองกับการถายโอนทางหลวง

ชนบทดวย 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๕๒ 

 
  - ใหกรมทางหลวงชนบทมีหนาที่ในการ

กอสรางและบํารุงรักษาทางและสะพานที่

เปนถนนโครงขายสายสําคัญ ยกเวนกรณี

จําเปน ถาจะตองกอสรางไมใชโครงขายถนน

สายสําคัญหรือทางหลวงชนบทที่เปนถนน

สายรองและสายยอย  เมื่ อดํา เนินการ

กอสรางแลวเสร็จใหถายโอนแก อปท . 

บํารุงรักษา 

๒. ใหกรมทางหลวงอนุญาตให อปท. เขาไป

ดูแลเกาะกลางถนน ทางเทา ไหลทาง ที่พักริม 
ทาง พื้นที่ริมทาง เปนตน ของทางหลวงทั้งหมด  

เพื่อให อปท. เขาไปทําการปรับปรุงดูแลรักษา

ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย และ

ปลูกตนไม 
๓. ให อปท. เปนผูอํานวยการทางหลวงตาม

มาตรา ๑๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๔๙ 

๔. ใหสวนราชการถายโอนถนนที่ไมไดอยูใน

บังคับกฎหมายวาดวย ทางหลวง ที่ประชาชนใช

สัญจรทั่วไปใหแก อปท. ที่ถนนนั้นอยูในเขต

พื้นที่ เวนแตถนนนั้นสรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงค

พิเศษ และหากถายโอนให อปท. แลวจะทําใหไม

สามารถเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นได 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๕๓ 

   ๕. ทางหลวงสัมปทาน อปท. จัดทําทางหลวง

สัมปทานภายในเขต อปท. ของตนเองได 
๖. กําหนดใหทางหลวงประเภทตางๆ ที่มีการ

ถายโอนใหแก อปท. เปนทางหลวงทองถิ่น 

    

๑.  กระทรวงคมนาคม 
(๑) กรมทางหลวง 

 
๑.  ทางหลวงแผนดนิ 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. กรมทางหลวงสงมอบทางหลวงแผนดนิที่

ไมใชโครงขายสําคัญใหแก อปท. ภายใน 

ระยะเวลาที่กําหนด โดยกรมทางหลวงตอง

เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

เพื่อขอแลกเปลี่ยนประเภททางจากทาง

หลวงแผนดิน  เปนทางหลวงทองถิ่นโดย 

อปท. เปนผู รับมอบ สําหรับ อปท. ที่มี

ความพรอม 
๒. ใหกรมทางหลวงฝกอบรมบุคลากรของ 

อปท. เพื่อรองรับการถายโอน และจัดทํา

คูมือปฏิบัติงานใหแก อปท. 
๓. ใหกรมทางหลวงเปนพี่เลี้ยง คอยให

ความชวยเหลือทางเทคนิควิชาการ 
๔.  ให อปท . ที่ รับโอนดําเนินงานตาม

มาตรฐานงานทางที่กรมทางหลวงกําหนด 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

อบจ./ท./ 
อบต./มพ./ 

กทม. 

๓  
 

  ๒. งานลาดยางทางหลวง

แผนดิน 
 
 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
   อปท. ดําเนินการดังนี้ 
๑. ศึกษาความเหมาะสมของโครงการและ

สํารวจขอมูล 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๓ 
 

อบจ./ท./ 
อบต./ มพ./

กทม. 
 

๒ 
 
 

 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๕๔ 

   ๒. การสํารวจ ออกแบบและประมาณราคา 
๓. การจัดซื้อจัดจาง 
๔. การทดสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุ 
๕. การควบคุมงานและการตรวจการกอสราง 
๖. การจัดทําทะเบียนประวัติ 

   
 

  ๓.  งานบํารุงรักษาทางหลวงแผนดนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. งานปรับปรุงดูแลรักษาความ

สะอาดความเปนระเบียบเรียบรอย

และปลูกตนไมที่เกาะกลางถนน ทาง

เทา ไหลทาง ที่พักและพื้นที่ริมทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ  

๑. ให อปท. ดําเนินการเองทั้ งหมดในการ

บํารุงรักษา ตามกําหนดเวลาบํารุงปกติ 
บํารุงพิเศษ และบูรณะ อํานวยการและสนับสนุน

การบํารุงรักษา แกไขซอมแซมฉุกเฉิน แกไข

ปองกันความเสียหายจากปญหาอุทกภัย โดยกรม

ทางหลวงกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ตามมาตรฐาน

งานทางที่กําหนด และเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา

เทคนิคและวิชาการ 
 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ
๑. ใหกรมทางหลวงอนุญาตให อปท. เขาไป

ปรับปรุงดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบ

เรียบรอย และปลูกตนไมที่เกาะกลางถนน ทางเทา 

ไหลทาง ที่พักริมทาง และพื้นทีร่ิมทางของทางหลวง

ทั้งหมด โดยให อปท. ดําเนินการภายใตมาตรฐานที่

กรมทางหลวงกําหนด 
๒. คากระแสไฟฟาทางหลวง ใหการไฟฟานครหลวง 

(กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ยกเวน

ให อปท. เชนเดียวกับการ 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

อบจ./ท./ 
อบต./มพ./

กทม. 
 
 
 
 
 
 
ท./อบต./มพ./

กทม. 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๕๕ 

   ยกเวนใหกรมทางหลวง ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

    

  ๕. งานกอสรางที่จอดรถประจาํ

ทางและที่พักผูโดยสาร 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. กรมทางหลวงถายโอนงานกอสรางทีจ่อด

รถประจําทางและที่พักผูโดยสารให อปท.ใน

พื้นที่ 
๒ .สง เสริม  สนับสนุนทางด านเทคนิค

วิชาการ 
๓. จัดทําแผนการถายโอนที่ชัดเจนให อปท.

๔. ให อปท. ดําเนินการตามมาตรฐานที่

กรมทางหลวงกําหนด โดยกรมทางหลวง

ควรรวบรวมมาตรฐานการกอสรางใหกับ 

อปท. 
 

๒๕๕๑ 
-  

๒๕๕๓ 

ท./อบต./

มพ./กทม. 

๓  

  ๖. งานกอสรางทางแยกตาง

ระดับ สะพานและทออุโมงค 

คสล. 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. กรมทางหลวงถายโอนงานกอสรางทาง

แยกตางระดับ สะพานและทออุโมงค คสล. 
๒.  จัดทําแผนการถายโอนที่ชัดเจนให 

อปท. 
๓.  กรมทางหลวง  สง เส ริม  สนับสนุน

ทางดานเทคนิควิชาการ 
๔. ในกรณีที่กรมทางหลวงจะดําเนินงาน

กอสรางทางแยกตางระดับ สะพาน และทอ

อุโมงค คสล. ในพื้นที่ อปท. ใด ควรให 

อปท .  นั้น พิจารณาอนุญาต เ พื่อความ

เหมาะสมของทองถิ่นนั้นๆ 
 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

อบจ./ท./ 
อบต./ มพ./

กทม. 

๓  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๕๖ 

 (๒) กรมทางหลวงชนบท ๗. ทางหลวงชนบท ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ
๑. ใหกรมทางหลวงชนบทจัดทําแผนแมบท

ถนนโครงขาย ซึ่งประกอบดวยโครงขายของ

ทางหลวงชนบทและโครงขายทางหลวง

ทองถิ่นเพื่อให อปท. ใชเปนแผนงานในการ

กอสรางและพัฒนาทางหลวงทองถิ่นให

เชื่อมโยงเปนเครือขายกับทางหลวงชนบท 
๒. ใหถายโอนถนนสายยอยประมาณ ๖,๑๐๐ 

กิโลเมตรพรอมแผนงานและงบประมาณซอม

บํารุงให อปท. ในป ๒๕๕๑ 
๓. ใหถายโอนถนนโครงขายสายรองที่ไม

สําคัญจํานวน ๑๓,๘๑๐ กิโลเมตรพรอม

แผนงานและงบประมาณซอมบํารุงให อปท. 

ในป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ภายใตเกณฑความพรอม

ของ อปท. ตามที่คณะกรรมกลางกําหนด 
๔. สําหรับถนนโครงขายสําคัญจํานวน ๒๔,

๕๙๐ กิโลเมตร ซึ่งมีความสําคัญตอการ

คมนาคมขนสงและเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศใหอยูในความดูแลและบํารุงรักษา

ของกรมทางหลวงชนบท หากในอนาคต

สภาพการณเปลี่ยนแปลงไปและ อปท. ใดมี

ความพรอมและประสงคจะรับโอน ใหกรม

ทางหลวงชนบทถายโอนตามเกณฑความ

พรอมที่คณะกรรมการกลางกําหนด 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

อบจ./ท./ 
อบต./มพ./

กทม. 

๓  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๕๗ 

 
 

 ๕. ใหกรมทางหลวงชนบทจัดทําแผนเตรียม

ความพรอมใหแก อปท. โดยจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงานและฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร

ของ อปท. รวมทั้ งให คํ าปรึกษา แนะนํ า 

ชวยเหลือ ควบคุมทางวิชาการ และติดตาม

ประเมินผลใหเปนไปตามมาตรฐานและเทคนิค

วิชาการ 
๖. กรมทางหลวงชนบทใหบริการดานการ

ควบคุ ม วั สดุ ง านทางและบริ กา รด าน

เครื่องจักรกลสําหรับซอมบํารุงทางตามที ่อปท. 

รองขอ 
๗.  ให  อปท .  ดํ าเนิ นการก อสร างและ

บํารุงรักษาทางและสะพานที่ไดรับการ    ถาย

โอนใหเปนไปตามมาตรฐานงานทางและเทคนคิ 

วิชาการ ตามที่กรมทางหลวงชนบทกําหนด 

    

๒. 
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

      

  (๓) กรมสงเสริมสหกรณ ๘.  การกอสรางและบํารุงรักษาถนน ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. มอบอํานาจการจัดการ ให อปท. ดําเนนิการ

ได เอง  โดยถายโอนถนนที่ เปนสาธารณะ

ทั้งหมดที่อยู ในความรับผิดชอบของกรม

สงเสริมสหกรณ ทั้งในเขตนิคมสหกรณและ

นอกเขตนิคมสหกรณ  ให  อปท . รั บไป

ดําเนินการใชประโยชน ดูแล รักษา 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๑ 

อบจ./ท./ 
อบต.  

๑ 
 

 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๕๘ 

   ซอมแซม หรือกอสรางเพิ่มเติม โดยใช

งบประมาณ ของ อปท. หรือของบประมาณ

สนับสนุนจากหนวยงานที่มีภารกิจในเรื่องนี้

โดยตรง เชน กรมทางหลวง และกรมทาง

หลวงชนบท เปนตน 

    

  ๙.  กอสรางและบํารุงรักษา

สะพาน 

๒. ให อปท. ปรับปรุงซอมแซมถนนและ

สะพานใหอยูในสภาพสมบูรณใชงานได 

หรือหากกรณียังไมมีความพรอมกรม

สงเสริมสหกรณ จะรวมกับ อปท. จัดทํา

แผนเตรียมความพรอมโดยพิ จารณา

ความสามารถของ อปท. ดวย 
๓.  ทรัพยสินที่มอบให  อปท .  ดวยคือ  

บอกคัลเวิรท และทอลอด 
 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๑ 

อบจ./ท./ 
อบต.  

๑  

 (๔) สํานักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

๑๐.  บํารุงรักษาถนนลกูรัง ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ  
๑ .  ให สํ านั กง านก ารปฏิ รูปที่ ดิ น เ พื่ อ

เกษตรกรรม ถายโอนถนนลูก รังในเขต

ปฏิรูปที่ดินให อปท. บํารุงรักษา 
๒. ให อปท. บํารุงรักษาหรือพัฒนาถนนที่

ได รั บถ า ย โอนใหประช าชนสัญจรได

โดยสะดวก 
๓. อปท. อาจปรับปรุงถนนลูกรังใหเปน

ถนนลาดยางหรือ  คสล .  ไดตามความ

เหมาะสมและศักยภาพของ อปท. เอง 

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๑ 

อบจ./ท./

อบต. 

 

๒  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๕๙ 

 ๑.๑.๑.๒  สถานขีนสง 
 

ขอบเขตการถายโอน 
๑. ถายโอนสถานีขนสงผูโดยสารในเขต

พื้นที่ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และ กทม. 

และสถานีขนสงนอกเขตพื้นที่ขางตนให 

อบจ. และดําเนินการบริหารจัดการรวมกัน

ระหวาง อบจ. กับ อบต. ที่เปนสถานที่ตั้ง 
สถานีขนสงผูโดยสารนั้น 
๒. ใหกรมธนารักษยกเวนคาเชาที่ราชพัสดุ

กรณีที่กรมการขนสงทางบกไมเสียคาเชา 
กอนการถายโอนสถานีขนสงนั้น และหาก 

อปท. รับโอนไปบริหารจัดการนอกเหนือ

อํานาจหนาที่ ตามภารกิจถ ายโอนและ

กอใหเกิดรายได จะตองเสียคาเชาตามที่ 
กรมธนารักษกําหนดไว 
๓. แกไขกฎหมายให อปท. ที่รับโอนสถานี

ขนสงผูโดยสารหรือที่กอสรางใหมมีอํานาจ

หนาที่ในการบริหารสถานีขนสงผูโดยสาร  

การตรวจสอบการปฏิ บัติตามระเบียบ

เกี่ยวกับสถานีขนสง  การตรวจสอบรถ

โดยสารที่เขาใชสถานีขนสง การตรวจสอบผู

ประจํารถ และการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

เงื่ อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส ง 

เพื่อให อปท. มีอํานาจหนาที่ในการบริหาร

จัดการสถานีขนสงไดสมบูรณทั้งระบบ 

 

 

 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๖๐ 

 

 

 ๔. อํานาจอนุญาตใหจัดตั้งสถานีขนสง 
ภายในเขตจั งห วัดให เปนอํ านาจของ

คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก

ประจําจังหวัด โดยใหมีผูแทน อปท. ทุก

ประเภทๆ ละ ๑ คน รวมเปนกรรมการดวย

ในสวนจังหวัดที่มี อปท. รูปแบบพิเศษ เชน

เมืองพัทยา ใหมีผูแทน อปท. รูปแบบพเิศษ

นั้นเปนกรรมการในจังหวัดนั้นดวย 
๕. อํานาจการอนุญาตใหสัมปทานขนสงใน

เขตจังหวัดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ

ควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัด  

    

๓. กระทรวงคมนาคม 
(๕) กรมการขนสง 
ทางบก 

 
๑๑.  สถานีขนสงในเขตพื้นที่

ของ อปท. นั้น 
 

 

 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. ใหกรมการขนสงทางบกดําเนินการสํารวจ

จัดทําบัญชีทรัพยสิน บุคลากรที่ตองถายโอน 

จัดทําแผนและขั้นตอน กําหนดระยะเวลาการถาย

โอนสถานีขนสงใหแก อปท. อยางชัดเจน 
๒. เตรียมการฝกอบรมบุคลากรใหแก อปท.  
เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจ อาคาร ทรัพยสิน 
๓.  มอบอํานาจการบริหารจัดการสถานีขนสง

ผูโดยสารให อปท .ที่รับโอนภารกิจ 
๔.  คาธรรมเนียมและคาบริการสถานีขนสง

ผูโดยสารใหเปนรายไดของ อปท. โดยใหเปนไป

ตามกฎหมาย และที่กรมการขนสง 

 
๒๕๔๖ 

- 
๒๕๕๓ 

 
 

 
ท./มพ./

กทม. 
 

 

๒ 

 
- สําหรับสถานีขนสง

ในเขตพื้นที่ เทศบาล

ตํ า บ ล ใ ด ที่ มี ก า ร  

ถายโอนให อบจ. ตาม

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ฯ  

ฉบับที่  ๑  ให  อบจ . 

แบงรายไดใหเทศบาล

ตํ าบล เจ า ขอ ง พื้นที่  

ตามความเหมาะสม 

ในอัตราที่มีการตกลง

ร ว ม กั น ห รื อ ห า ก

เทศบาลตําบลใดมี 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๖๑ 

  

 

ทางบกกําหนด 
๕. กรมการขนสงทางบกปรับเปลี่ยนจากผู

ปฏิบัติ เปนผูคอยชวยเหลือ ใหคําปรึกษา 

สงเสริม สนับสนุนทางดานเทคนิควิชาการ 
๖. ให อปท. ดําเนินการตามหลักเกณฑและ

มาตรฐานการบริการตามที่กรมการขนสง

ทางบกกําหนด 
๗. ติดตามประเมินผลการถายโอน 

   

ความพรอมให อบจ. 

ถายโอนการบริหาร

จัดการสถ านี ขนส ง 

รวมทั้ งสํารวจจัดทํ า

บัญชีอาคารทรัพยสิน 

บุคลากร สงมอบใหแก

เทศบาลตําบลนั้นๆ 

บริหารจัดการ 
ตอไป 

  

๑๒.  สถานีขนสงนอกเขตพื้นที ่
 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

๑. ใหกรมการขนสงทางบกดําเนินการ

สํารวจจัดทําบัญชีทรัพยสิน บุคลากรที่ตอง

ถายโอน จัดทําแผนและขั้นตอน กําหนด

ระยะเวลาการถายโอนสถานีขนสงใหแก 

อปท. อยางชัดเจน 
๒. เตรียมการฝกอบรมบุคลากรใหแก อปท. 

เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจ อาคาร ทรัพยสิน 
๓.  มอบอํานาจการบริหารจัดการสถานี

ขนสงผูโดยสารให อปท .ที่รับโอนภารกิจ 
๔.  คาธรรมเนียมและคาบริการสถานีขนสง

ผูโดยสารใหเปนรายไดของ อปท. โดยให

เปนไปตามกฎหมาย และที่กรมการขนสง

ทางบกกําหนด 
๕. กรมการขนสงทางบกปรับเปลี่ยนจากผู

ปฏิบัติ เปนผูคอยชวยเหลือ ใหคําปรึกษา 

๒๕๔๖ 

- 
๒๕๕๓ 

 

อบจ. ๒ 

 

๑) ให อบจ. แบงรายได

ให อบต. เจาของพื้นที่

ตามความเหมาะสม ใน

อั ต ราที่ มี ก ารตกลง

รวมกันระหวาง อบจ. 

และ อบต. เพื่อให อบต. 

มี ร า ย ไ ด ไ ป พั ฒน า

เสนทางคมนาคมและ

พัฒนาพื้นที่ตอไป 

๒) หาก อบต. ที่เปน

ที่ตั้งสถานีขนสงไดรับ

ก า ร ย ก ฐ า น ะ เ ป น

เทศบาลและมีความ

พ ร อ ม  ใ ห  อ บ จ .  

ถายโอนการบริหาร 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๖๒ 

   สงเสริม สนับสนุนทางดานเทคนิควิชาการ 
๖. ให อปท. ดําเนินการตามหลักเกณฑและ

มาตรฐานการบริการตามที่กรมการขนสง

ทางบกกําหนด 

   จัดการสถานีขนสงรวมทั้ง

สํารวจจัดทําบัญชีอาคาร 

ทรัพยสิน บุคลากร สง

มอบใหแก อบต. นั้น

บริหารจัดการตอไป 

  ๑๓.  การอนุญาตใหจัดตัง้และ

จัดใหมีสถานีขนสงผูโดยสาร

ภายในเขตจังหวัด 
๑๔.  การอนุญาตใหสมัปทาน

ขนสงในเขตจงัหวัด 
 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
เรงดําเนินการแกไข พ.ร.บ. ขนสงทางบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ให ผูแทน อปท. ทุกประเภท ๆ

ละ ๑ คนรวมเปนกรรมการควบคุมการ

ขนสงประจําจังหวัด ในสวนจังหวัดอื่นที่มี  
อปท. รูปแบบพิเศษ เชน เมืองพัทยา ใหมี

ผูแทน อปท. รูปแบบพิเศษ เปนกรรมการ

ในจังหวัดนั้นๆ ดวยและคณะกรรมการ

ควบคุมการขนสงประจําจังหวัด มีอํานาจ

อนุญาตการตั้งสถานีขนสงและการสัมปทาน

ขนสงในเขตจังหวัด 
 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๓ 

คณะกรรม 

การควบคมุ

การขนสงทาง

บกประจาํ

จังหวัด 

๑ 
 

 

 ๑.๑.๑.๓ วิศวกรรม

จราจรทางบก 

 ขอบเขตการถายโอน 
๑. ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติถายโอน

อํานาจการจัดการจราจรในเขตพื้นที่ใหแก 

อปท. ยกเวนจราจรทางหลวงแผนดิน 
๒.ให อปท. มีอํานาจในการบังคับใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 

รวมทั้ งอํานาจในการเปรียบเทียบปรับ

ผูกระทําความผิดในเขตทางที่อยูในความ 
รับผิดชอบของ อปท.นั้น 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๖๓ 

  

 

๓ .  ให  อปท .  มี อํ าน าจในการจั ดทํ า

วิศวกรรมจราจรโดยทํา ติดตั้งหรือทําให

ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย

จราจรในทางที่อยูในความรับผิดชอบของ 

อปท. นั้น ๆ  
๔. ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจ

ในการกําหนดมาตรฐานดานวิศวกรรม

จราจร และระบบการจัดการจราจร และ

กํากับการดําเนินงานของ อปท. ใหเปนไป

ตามมาตรฐานดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจสั่ง

การให อปท. ดําเนินการในกรณีที่มีเหตุ

จําเปน 
๕. ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ถายโอนการ

กําหนดมาตรฐานดานวิศวกรรมและการจัดการ

จราจรใหมีอํานาจเบ็ดเสร็จเฉพาะเขตพื้นที่ 

กทม. และเมืองพัทยา โดยใหมีการประเมินผล

สัมฤทธิ์ในการดําเนินการ หากประสบผลสําเร็จ

ใหขยายตอไปยังพื้นที่ อปท. อื่นตอไป 
๖. ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดทําคูมือ

ปฏิบัติงานและหลักสูตรฝกอบรมเพือ่เตรยีม

ความพรอมใหแก อปท. 
๗. ใหกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 

ถายโอนงานวิศวกรรมจราจร รวมทั้งทรัพยสิน 

อุปกรณไฟจราจร และตูควบคุมให กทม. 
 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๖๔ 

๔. สวนราชการไมสังกดั         

สํานักนายกรัฐมนตรี  

กระทรวงหรอืทบวง 

 

 

    

 

 (๖) สํานกังานตํารวจ

แหงชาต ิ

๑๕.  วิศวกรรมการจราจรใน

เขตทางของ อปท. 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. ให อปท. มีอํานาจในการจัดทํา ติดตั้ง

หรือทําใหปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือ

เครื่องหมายจราจรในทางที่อยูในความ

รับผิดชอบ โดยใชงบประมาณของ อปท. 

และใหนํารายไดจากการเปรียบเทียบปรับ

ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก  

มาพัฒนาทางและวิศวกรรมจราจร 
๒. สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดให

ผูบริหาร  และพนักงาน  อปท .ที่ ได รับ

มอบหมายเปนเจาพนักงานจราจรและ

พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจและหนาที่ใน

การจัดระบบและระเบียบการจราจรใน

เฉพาะเขตทางที่รับผิดชอบของ อปท.  
๓. สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดให  

เจาพนักงานจราจรมีอํานาจแตงตั้งผูซึ่งมี

คุณสมบัติตามที่กําหนดและผานการอบรม

ตามหลักสูตรอาสาจราจร เพื่อทําหนาที่

ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

เจาหนาที่ 
 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๓ 

อบจ./ท./

อบต./มพ./

กทม. 

๒ 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๖๕ 

   ๔. สํานักงานตํารวจแหงชาติ กําหนดให 

อปท. มีอํานาจตราขอบัญญัติของ อปท. 

เพื่อจัดระบบและระเบียบการจราจรในเขต 

อปท. 
๕. กอนดําเนินการจัดทํา ติดตั้งหรือทําให

ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมาย

จราจรให อปท. ประสานกับสถานีตํารวจ

ทองที่นั้นๆ 
๖. การจัดทํา ติดตั้ง หรือทําใหปรากฏ ซึ่ง

สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ไม

รวมการจัดทําระบบการจราจร การควบคุม 

กํากับ ดูแล การสั่งการศูนยสั่งการจราจรที่

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ถ ว า ย ค ว า ม ป ล อ ดภั ย

พระมหากษัตริย พระราชินี  พระบรมวงศา

นุวงศ บุคคลสําคัญ ศูนยระบบควบคุมสั่ง

การจราจรที่เกี่ยวกับการปองกันปราบปราม

อา ชญาก รรมและ ระบบกา รค วบคุ ม

การจราจรที่ตอเนื่องกันหลายพื้นที่ 
๗. ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติถายโอน

ทรัพยสินดานวิศวกรรมจราจรที่ติดตั้งอยูใน

เขตพื้นที่ใหแก อปท. เชน สัญญาณไฟ 
จราจร ปาย หรือเครื่องหมายจราจร 
๘. ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจ

ในการกําหนดมาตรฐานดานวิศวกรรม 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๖๖ 

 

  การจราจรและระบบการจัดการจราจร และ

กํากับการดําเนินการของ อปท. ใหเปนไป

ตามมาตรฐาน รวมทั้งมีอํานาจสั่งการให 

อปท. ดําเนินการในกรณีที่มีเหตุจําเปน 
๙.  สํานักงานตํารวจแหงชาติทําหนาที่

สง เสริม  สนับสนุน  ชวยเหลือ  และให

คําปรึกษาทางดานเทคนิควิชาการ 
 

   

 

 

 ๑๖. การกาํหนดมาตรฐานดาน

วิศวกรรมและการจดัการจราจร

ในเขต กทม. 

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ 
๑. สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนผูกําหนด

มาตรฐานกลางหรือมาตรฐานสากล และให 

อปท. เปนผูดําเนินการดานวิศวกรรมจราจร

และจัดการจราจรในเขต เชน มาตรฐาน

วิศวกรรมจราจรทาง เดิ นรถทางเดี ยว  

(ทางรันเวย) ในเขต อปท. มาตรฐานการ

ออกแบบชองทางเดินรถจักรยาน เปนตน 

๒ .  สํ านักงานตํารวจแหงชาติ  ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการของ กทม.และ

เมืองพัทยาเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่ อปท. 

ไดแก เทศบาลนครและเทศบาลเมืองอื่นที่

เห็นวาเหมาะสมตอไป 
๓. ใหมีคณะทํางานจัดทําเกณฑประเมิน

คว า มพร อ ม สํ า ห รับก า รถ า ย โ อ น ให  

เทศบาลนครและเทศบาลเมือง 
๔. ใหแตงตั้งผูบริหาร กทม. และเมือง

พัทยา  เป น เ จ าพนัก ง านจราจร  และ

ขาราชการ กทม. และพนักงานเมืองพัทยา  

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

กทม./มพ./

ทน./ทม. 
๓ 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๖๗ 

  

 

เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการ

จัดการจราจรในเขตพื้นที่ 

๕ .  สํานักงานตํารวจแหงชาติทําหนาที่

สง เสริม  สนับสนุน  ชวยเหลือ  และให

คําปรึกษาทางเทคนิคและวิชาการ 

 
   

๕. กระทรวงคมนาคม 
(๗) กรมทางหลวง 
 

๑๗. วิศวกรรมจราจรและ

สัญญาณจราจร 
 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. ใหกรมทางหลวง และกรมทางหลวง

ชนบท ถายโอนทรัพยสิน อุปกรณไฟจราจร 

สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ ใหแก กทม. และ

เมืองพัทยา 

 
๒๕๕๑ 

- 
๒๕๕๓ 

 

กทม./มพ. 
 
 

๓ 

 

 

 (๘) กรมทางหลวงชนบท ๑๘. วิศวกรรมจราจรและ

สัญญาณจราจร 

๒. ให กทม. และเมืองพัทยามีอํานาจและ

หนาที่ในการจัดทํา ติดตั้ง หรือทําใหปรากฏ

ซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใน

เขตพื้นที่ โดยประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อใหไดมาตรฐาน 
๓. ใหกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 

ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนชวยเหลอื และให

คําปรึกษาทางเทคนิคและวิชาการ 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

กทม./มพ. ๓ 
 

 

๑.๑.๒ กลุมภารกิจทางน้ํา 
๑.๑.๒.๑ การดูแลรักษา  

ทางน้ํา 

 
 

    

๖ กระทรวงมหาดไทย 
(๙) กรมโยธาธกิารและ  

ผังเมือง 

๑๙. งานกอสรางและบํารุงรักษา

เขื่อนปองกันตลิ่งให อปท. ใน

ทุกแมน้ําและลําน้ํา ยกเวน 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ
๑. กรมโยธาธิการและผังเมืองถายโอนงานกอสราง

และบํารุงรักษาเขื่อนปองกันตลิ่งให อปท.  

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

อบจ./ท./

อบต./มพ./

กทม. 

๓ สํ า ห รับก ารดํ า เ นิ น

การศึกษา สํารวจ และ

กอสรางเขื่อนปองกัน  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๖๘ 

  ๑) แมน้ําที่ เปนแนวชายแดน

ระหวางประเทศรวม  ๗ สาย

ไดแก แมน้ํ า เมย แมน้ํ า โขง 

แมน้ํ ารวก  แมน้ํ าสาย แมน้ํ า

เหือง แมน้ําโกลก และแมน้ํา 
กระบุรี รวมระยะทางประมาณ 

๑,๗๕๕ กม. 
๒) แนวชายฝงทะเลประมาณ ๒

,๖๖๖ กม. ประกอบดวยแนวฝง

อาวไทย ๑,๖๕๒ กม. และแนว

ฝงอันดามัน ๑,๐๑๔ กม. 

๒.ให อปท. ดําเนินการสํารวจความเสียหาย

ความตองการของประชาชนในพื้นที่ 
๓. กรมโยธาธิการและผั งเมืองส งเสริม 

สนับสนุนใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค

วิชาการ 
๔. ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทาํคูมอืการ

ออกแบบบํารุงรักษาและฝกอบรมบุคลากรของ 

อปท.  ให สามารถดํ าเนิ นการออกแบบ

บํารุงรักษา และควบคุมการกอสรางเขื่อน

ปองกันตลิ่งใหมีประสิทธิภาพมั่นคงแข็งแรง 
๕. ใหกรมโยธาธิการและผั งเมืองจัดทํ า

ฐานขอมูลงานกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริม

แมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ 

   

ต ลิ่ ง ใ น แม น้ํ า แ น ว

ชายแดนระหวางประเทศ

และแนวชายฝงทะเลของ

กรมโยธาธิการและผัง

เมื องควรให  อปท . .  

ในเขตพื้นที่ดังกลาวเขา

ไ ป มี ส ว น ร ว ม ใ น

คณะกรรมการชุดตางๆ 
ดวย เพื่อจะไดทราบ

เรื่องราวตางๆ ที่จะมา

ดําเนินการในเขตอปท. 

รวมทั้งมีสวนรวมในการ

ใหขอเท็จจริงและขอมูล

ในพื้นที่ 

๗. กระทรวงคมนาคม 
(๑๐) กรมการขนสงทางน้ํา

และพาณิชยนาวี 

 
๒๐. การเรียกเก็บคาตอบแทน

จากการอนุญาตให ก อสร า ง  

สิ่งลวงล้ําลําน้ํา 

 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
จัดสงสําเนาใบอนุญาตการใหกอสราง      สิ่ง

ลวงล้ําลําน้ํา ไดแก ทาเทียบเรือ สะพานปรับ

ระดับและโปะเทียบเรือ เขื่อนกั้น      น้ําเซาะ 

คานเรือ โรงสูบน้ํา และอาคารหรือสิ่งลวงล้ํา ลาํ

แมน้ําอื่นที่กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชย

นาวีกําหนดเปนการเฉพาะรายและไดประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ใหแก อปท. เรียกเก็บ

คาตอบแทนตามกฎกระทรวง 

 
๒๕๕๑ 

- 
๒๕๕๓ 

ท./อบต./

มพ./กทม. 

๓  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๖๙ 

 

  ๒. ให อปท. มีอํานาจตราขอบัญญัติของ 

อปท. ในการเรียกเก็บ คาตอบแทน โดย

คํ า นึ ง ถึ ง สภ าพของ แต ล ะท อ ง ที่ แ ล ะ

ประโยชนที่ผูปลูกสรางหรือผูครอบครอง 
พึงไดรับ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่ พ.ร.บ. การ

เดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ มาตรา ๒๔ กําหนดไว 
๓. คาตอบแทนเปนรายปตามวิธีการและ

อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ อปท. เรียก

เก็บ ตองไมนอยกวาตารางเมตรละ ๕๐ 

บาท และถาเปนอาคารหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมี

ลักษณะหรือวัตถุประสงคเพื่อใชในการ

ประกอบธุรกิจ ใหเสียเปน ๒ เทาของอัตรา

ดังกลาว ในกรณีที่อาคารหรือสิ่ งอื่นใด

ดังกลาวถูกปลูกสรางขึ้นโดยมิไดรับอนุญาต 

หรือไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต ใหเสีย 
เปน ๓ เทาของอัตราดังกลาว 
๔. ใหนํารายไดจากคาตอบแทนสงคลังของ 

อปท. 

    

 
๑.๑.๒.๒ การกอสรางและ

การดูแลสถานีขนสงทางน้ํา  
(ทาเทียบเรือสาธารณะ) 

 

ขอบเขตการถายโอน 
   สถานีขนสงทางน้ํา  (ทาเทียบเรือ) ที่ใช

ขนสงทางน้ําในเขตเทศบาล เมืองพัทยา

อบต. และ กทม. หรือระหวาง อปท. ที่มี

พื้นที่ติดตอกัน ใหกรมการขนสงทางน้ํา  

และพาณิชยนาวีถายโอนสถานีขนสงทางน้ํา 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๗๐ 

 
 

 
นั้ น  (ท า เ ที ยบ เ รื อ )  ให แ ก เ ท ศบา ล  

เมืองพัทยา อบต. และ กทม. ที่เปนที่ตั้ง  

ของสถานีขนสงทางน้ํานั้น 
 

    

๘. กระทรวงคมนาคม 
(๑๑) กรมการขนสงทางน้ํา

และพาณิชยนาวี 

 
๒๑.  สถานีขนสงทางน้ํา (ทา

เทียบเรอืสาธารณะ) 

 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ
๑. ใหถายโอนทาเทียบเรือสาธารณะหรือ

สถานีขนสงทางน้ํา ที่กอสรางแลวเสร็จ ทั้งทีม่ี

และไมมีการเรียกเก็บเงินคาใชทาเทียบเรือ

หรือสถานีขนสงทางน้ํา ให อปท. เปนผูดูแล

และบริหารจัดการ รวมทั้งให อปท. เปน

ผูดําเนินการกอสรางใหมดวย 

๒. สําหรับการดําเนินการกอสรางสถานี

ขนสงทางน้ําแหงใหม ใหกรมการขนสง  

ทางน้ําและพาณิชยนาวีถายโอนใหแก อปท. 

โดยตรง และประสานใหกรมธนารกัษยกเวน

คาเชาที่ราชพัสดุ กรณีกรมการขนสงทางน้ํา

และพาณิชยนาวีไม เสียคาเชากอนการ  

ถายโอนสถานีขนสงทางน้ํา (ทาเทียบเรือ) 

นั้น และหาก อปท. รับโอนไปบริหารจัดการ

นอกเหนือจากอํานาจหนาที่ตามภารกิจ  

ถายโอนและกอใหเกิดรายได จะตองเสีย  

คาเชาตามที่กรมธนารักษกําหนด 

 
๒๕๔๖ 

- 
๒๕๕๓ 

 
ท./อบต./ 
มพ./กทม. 

(ที่เปนที่ตั้ง

ของสถานี

ขนสงทางน้าํ

นั้น) 

 
๒ 

 
๑) เ รง รัดการแกไข 

พ.ร.บ. การเดินเรือใน

น า นน้ํ า ไ ทย  พระ-

พุทธศักราช ๒๔๕๖ ให

สอดคลองกับภารกิจที่

ถายโอน 
๒)  หาก  อบจ .  จ ะ

ดํ า เนินการกอสร า ง

สถานีขนสงทางน้ําหรือ

ทาเทียบเรือในพื้นที่ 

อปท. ใด ใหขอความ

เห็นชอบจาก  อปท . 

เจาของพื้นที่กอน และ

ในกรณีที่มีการเรียก

เก็บเงินคาใชทาเทียบ

เรือหรือสถานีขนส ง

ท า ง น้ํ า นั้ น  ให แบ ง

ร า ย ไ ด ใ ห  อ ป ท . 

เจาของพื้นที่ตามความ

เหมาะสม ในอัตราที่มี

การตกลงรวมกัน 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๗๑ 

 ๑.๑.๒.๓  การคมนาคม

และการสญัจรทางน้าํ 

 ขอบเขตการถายโอน 
๑. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี

มอบอํานาจการออกหนังสืออนุญาตให

เดินเรือโดยสารในเขตพื้นที่ใหแก กทม. 

และเมืองพัทยา 

    

  

 ๒ .  กรณีการเดินเรือโดยสารเปนพื้นที ่ 

คาบเกี่ยวกับพื้นที่อื่น เชน จังหวัดนนทบุรี 

จังห วัดพระนครศรีอ ยุธยา  ใหแต งตั้ ง

คณะกรรมการรวม โดยใหผูแทนพื้นที่นั้น 

(อบจ.) พิจารณารวมกัน โดยใหกรมการ

ขนส งทางน้ํ าและพาณิชยนาวี  กําหนด

แนวทางปฏิบัติในการรวมกันพิจารณาอนุญาต 
๓ .  ให  กทม .  และเมือง พัทยา  จัดทํ า

เครื่องหมายจราจรทางน้ํา ตามมาตรฐานที่

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี และ

กรมชลประทานกําหนด 

   

 

๙. กระทรวงคมนาคม       

 

(๑๒) กรมการขนสงทางน้ํา

และพาณิชยนาวี 

๒๒. การอนุญาตใหเดนิเรอื

โดยสาร 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ
๑. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีเรง

ดําเนินการแกไขกฎหมายให กทม. และ

เมืองพัทยามีอํานาจการออกหนังสืออนญุาต

ใหเดินเรือโดยสารในเขตพื้นที่ 
๒. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี

รวมวางแผนการจัดการเสนทางเดินเรือ  

การกําหนดเขตและขอจํากัดในการเดินเรือ

ตางๆ รวมกับ กทม. และเมืองพัทยา 
๓. กทม. และเมืองพัทยา รายงานการออก

หนังสืออนุญาตใหเดินเรือโดยสารในพื้นที่ 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

กทม./มพ. ๓  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๗๒ 

   ใหกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี

ทราบ เพื่อการบริหารจัดการการคมนาคม

ทางน้ําทั้งระบบ 
 

    

  ๒๓. การจัดทําเครื่องหมาย

จราจร สัญญาณจราจร เพื่อการ

สัญจรทางน้าํ 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. แกไขกฎหมายให กทม. และเมอืงพัทยา มี

อํานาจในการจัดทํา ติดตั้ง หรือทําใหปรากฏ

ซึ่งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร

ในทางน้ําในเขตพื้นที่ มีอํานาจและหนาที่ใน

การจัดระบบและระเบียบการจราจรทางน้ํา 

เพื่อควบคุมความปลอดภัยในการเดินเรือ 
๒. ใหถายโอนทรัพยสิน สัญญาณจราจรทาง

น้ํา ซึ่งติดตั้งอยูในเขตพื้นที่ให กทม. และ  

เมืองพัทยา ดูแลรักษา 
๓. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีทํา

หนาที่สนับสนุน ชวยเหลือและฝกอบรมให

ความรู แก บุคลากรรวมทั้ ง จั ดทํ า คู มื อ

ปฏิบัติงานใหแก กทม. และเมืองพัทยา 
๔. หาก กทม. และเมืองพัทยาประสงคจะ

จัดทําเครื่องหมายจราจรในทางน้ําชลประทาน 

ขอใหประสานกับกรมชลประทานกอน 

เนื่องจากอาจกระทบกับการชลประทานหลวง 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

กทม./มพ. ๓  

 

๑.๒ แผนภารกจิดาน

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

 

ขอบเขตการถายโอน 
๑. แหลงน้ําที่ถายโอนใหแก อปท. หมายถึง 

แหลงน้ําที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน และมี 

ปริมาตรเก็บกักน้ํานอยกวา๒ ลานลูกบาศกเมตร 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๗๓ 

 ๑.๒.๑ กลุมภารกิจแหลง

น้ํา/ประปาชนบท 
๑.๒.๑.๑แหลงน้ําอุปโภค/

บริโภคและแหลงน้าํเพื่อ

การเกษตร 

 ไดแก อางเก็บน้ํา คลองสงน้ํา หนอง บึง 
สระน้ํา บอน้ําบาดาล บอน้ําตื้น  ประปา

ชนบทถังเก็บน้ําฝน ฝายน้ําลน ทํานบระบบ 
สงน้ํา แหลงน้ําในไรนา ใหถายโอนใหกับ อปท. 

ที่ เปนที่ตั้ งของแหล งน้ํ านั้ น โดยคํานึงถึ ง

ประโยชนและผลกระทบของประชาชนในพื้นที่

เปนหลัก กรณีที่มีการใชประโยชนครอบคลุม

พื้นที่ อปท. มากกวาหนึ่งแหง ใหถายโอนให 

อบจ.หรืออาจถายโอนให อปท. นั้นรวมกัน

ดําเนินการ โดยใหสวนราชการที่ถายโอนภารกิจ

พิจารณาตามความเหมาะสม 
๒. แหลงน้ําที่มีการใชประโยชนครอบคลุม

พื้นที่มากกวาหนึ่งจังหวัด ใหสวนราชการ

เปนผูดําเนินการ หาก อบจ. แตละแหงตก

ลงกันได ก็ใหถายโอนให อบจ. ที่ขอรับโอน

และมีความพรอม โดยใหสวนราชการ 
พิ จ า รณา ต าม คว า ม เ ห ม า ะ สม  แล ะ

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก 

อปท. เห็นชอบ 
๓. แหลงน้ําขนาดกลางและขนาดใหญที่มี

การใชประโยชนครอบคลุมพื้นที่มากกวา

หนึ่ ง จั งหวัด หรือมีปริมาตรเก็บกักน้ํ า

มากกวา ๒ ลานลูกบาศกเมตร ใหสวน

ราชการเปนผู ดํา เนินการกอสร างและ

บํารุงรักษาตอไป 
 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๗๔ 

๑๐. กระทรวงเกษตรและสหกรณ       
 (๑๓) กรมชลประทาน ๒๔. การกอสรางและบํารุงรักษา

แหลงน้ําที่ประชาชนใชประโยชน

รวมกนั 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ
๑. กรมชลประทานถายโอนแหลงน้ํา ที่มี

ปริมาตรเก็บกักน้ํานอยกวา ๒ ลานลูกบาศก 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

อบจ./ท./

อบต./มพ./

กทม. 

๓ 

 

 

 
 เมตร ไดแก อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน ทํานบ 

ระบบสงน้ําให อปท. ที่เปนที่ตั้งของแหลง

น้ํานั้น ให อปท. ดูแลรักษา 
๒.ใหกรมชลประทานกําหนดประเภท ลักษณะ 

ขนาด และมาตรฐานการกอสรางและบํารุงรักษา

แหลงน้ําที่สามารถถายโอนให อปท. 
 ๓ .กรณีแหล งน้ํ าที่ มีก าร ใชประโยชน

ครอบคลุมพื้นที่ อปท. มากกวาหนึง่แหง ให

ถายโอนให  อบจ .  หรือ  อปท .ร วมกัน

ดําเนินการกับ อบจ. โดยใหกรมชลประทาน

พิจารณาตามความเหมาะสม 
๔. กรมชลประทานจัดทําแผนการถายโอนที่

ชัดเจน รวมทั้งจัดทําคูมือปฏิบัติงานและ

ฝกอบรมใหแกบุคลากรของ อปท. 
 

   

 

 

  
๒๕. การดูแลการชลประทาน

ขนาดเล็ก 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ
๑. ใหกรมชลประทาน ถายโอนการดูแลการ

ชลประทานขนาดเล็กเพื่อการเกษตร การ

บริ โ ภคแล ะ เ พื่ อ ก า รอื่ น  ต ามที่ ก รม

ชลประทานกําหนด  
๒.กรณีการชลประทานขนาดเล็กที่มีการใช

ประโยชน ครอบคลุมพื้นที่ อปท.มากกวาหนึ่ง 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

อบจ./ท./

อบต./มพ./

กทม. 

๓ 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๗๕ 

 

 

 

แหง อาจถายโอนให อปท. นั้นรวมกัน 
ดําเนินการหรือถายโอนให อบจ. หรือ อปท. 

นั้น รวมดําเนินการกับ อบจ. โดยใหกรม

ชลประทานพิจารณาตามความเหมาะสม 

๓. กรมชลประทานจัดทําแผนการถายโอนที่

ชัดเจนให อปท. 
 

    

 

(๑๔) สาํนกังานการปฏริูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 

ขอบเขตการถายโอน 
๑. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ถายโอนการดูแลบํารุงรักษาสระเก็บน้ําเพื่อ

อุปโภค บริโภคที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

การขุดลอก แหลงน้ํา บอบาดาลและฝายน้ําลน

ใหเทศบาล อบจ. และ อบต. ในเขตพื้นที่ 

ยกเวนแหลงน้ําในไรนาซึ่งเปนการใชประโยชน

เฉพาะตัวของเกษตรกรหรือเปนไปตามเงื่อนไข

ในระเบียบปฏิบัติเกษตรกรที่ไดรับสิทธิจาก

การปฏิรูปที่ดิน 
๒. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินฯ เปลี่ยนบทบาท

จากผูปฏิบัติเปนผูชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน 

และใหคําปรึกษาทางดานเทคนิควิชาการ 
 

    

  

๒๖.  การดูแลบํารุงรักษา   

แหลงน้ํา 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
ถายโอนการดูแลบํารุงรักษาแหลงน้ําในเขต

ปฏิรูปที่ดินใหกับ อปท. 
 

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๑ 

อบจ./ท./

อบต. 

๑ 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๗๖ 

  

๒๗.  ขุดลอกคลอง ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ
 ถายโอนการขุดลอกคลองในเขตการ

ปฏิรูปที่ดินใหกับ อปท. 

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๑ 

อบจ./ท./

อบต. 

๑ 
 

  

๒๘.  ขุดลอกแหลงน้ํา ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
 ถายโอนการขุดลอกแหลงน้ําในเขตการ

ปฏิรูปที่ดินใหกับ อปท. 

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๑ 

อบจ./ท./

อบต. 

๑ 
 

  

๒๙.  ขุดสระเก็บน้ําเพื่อการ

อุปโภค 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
 ถายโอนการขุดสระเก็บน้ําเพื่อใหการ

อุปโภคบริโภคในเขตปฏิรูปที่ดินใหกับ อปท 

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๑ 

อบจ./ท./

อบต. 

๑  

  

๓๐.  การขุดเจาะและปรับปรงุ

ซอมแซมบอบาดาล 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
 ถายโอนการขุดเจาะบอบาดาลและ

ปรับปรุงซอมแซมบอบาดาลในเขตปฏิรูป

ที่ดินใหกับ อปท.  

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๑ 

อบจ./ท./

อบต. 

๑ 
 

  

๓๑.  การกอสรางและปรับปรงุ

ฝายน้ําลน ค.ส.ล. 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
ถายโอนการกอสรางและปรับปรุงฝายน้ําลน 

ค.ส.ล. ที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินใหกับ อปท. 

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๑ 

อบจ./ท./

อบต. 

๑ 
 

 
(๑๕) กรมพัฒนาที่ดิน ๓๒. การกอสรางและบํารุงรักษา

แหลงน้ํา 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ
๑. กรมพัฒนาที่ดินถายโอนงานการกอสราง

และบํารุงรักษาแหลงน้ําที่มีปริมาตรเก็บกัก

น้ํานอยกวา ๒ ลานลูกบาศกเมตร ไดแก 

อางเก็บน้ํา สระเก็บน้ํา การขุดลอกหนองน้ํา 

คลอง ลําหวย และฝายน้ําลน ใหแก อปท.

๒. อปท. สํารวจความตองการของประชาชน

ในพื้นที่ 
๓. กรมพัฒนาที่ดิน สงเสริม สนับสนุนให 

 
๒๕๕๑ 

- 
๒๕๕๓ 

อบจ./ท./

อบต. 
๓ 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๗๗ 

   ความชวยเหลือทางดานเทคนิควิชาการ 
๔. กรมพัฒนาที่ดินจัดทําแผนการถายโอนที่

ชัดเจนใหกับ อปท. 

    

๑๑ กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      

 (๑๖) กรมทรัพยากรน้ํา ๓๓. ถงัเก็บน้ําขนาดเลก็ อาทิเชน 

ถังเก็บน้าํขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม.    

(ฝ.๓๐) , ถังเก็บน้าํขนาดความจุ

๓๔  ลบ.ม. (ฝ.๓๓) และถงัเก็บน้ํา

ขนาดความจุ   ๔ ลบ.ม. (ค.๔/๔.๕) 

ฯลฯ 
 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ  

๑. กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการสํารวจสภาพ

การใชงานของถังเก็บน้ําขนาดเล็ก อาทิเชน 

ถังเก็บน้ําขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. (ฝ.๓๐) 

ถังเก็บน้ําขนาดความจุ ๓๓ ลบ.ม. (ฝ.๓๓)

และถังเก็บน้ําขนาดความจุ ๔ ลบ.ม.(ค.๔/๔.๕) 

ฯลฯ ที่จะถายโอนใหกับ อปท. วามีสภาพการใช

งานเปนอยางไร โดยจําแนกวาใชการไดจํานวน

เทาไร และใชการไมไดจํานวนเทาไร 
๒. กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการจําหนาย  

ถังน้ําขนาดเล็กที่ใชการไมไดดังกลาวตาม

ระเบียบพัสดุตอไป 
๓. กรมทรัพยากรน้ําจัดทําบัญชีทรัพยสิน

ประเภทถังเก็บน้ํ าขนาดเล็กที่ ใชการได

ดังกลาว ตลอดจนจัดทําบันทึกการสงมอบ

ทรัพยสิน และดําเนินการสงมอบทรัพยสิน

ประเภทถังเก็บน้ําขนาดเลก็ทีม่สีภาพใชการได

ดังกลาวใหกับ อปท. ที่เกี่ยวของตอไป 
๔. กรมทรัพยากรน้ําทําหนาที่ใหคําปรึกษา

แนะนําทางดานวิชาการแก อปท. 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 
 

ท./อบต.  
ที่มทีรัพยสิน

ตั้งอยู 

๓ 
 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๗๘ 

 
 

๓๔. สํารวจทําแผนที่  ๒๕๔๖ 
-  

๒๕๕๓ 

ท./อบต. 
 

๑  

 
 

๓๕. การกอสรางและบํารุงรักษา

แหลงน้ําที่มีปริมาตรเก็บกักน้ํา

นอยกวา ๒ ลาน 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการสํารวจสภาพการ

ใชงานของอางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน และระบบ  

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

อบจ./ท./

อบต./มพ./

กทม. 

๓  

 
 

ลูกบาศกเมตร ไดแก อางเกบ็น้าํ 

ฝายน้ําลน และระบบสงน้ํา 

สงน้ําที่จะถายโอนใหกับ อปท. วามีสภาพ   การ

ใชงานเปนอยางไร โดยจําแนกวาใชการไดจํานวน

เทาไร ตองซอมแซมและตองจําหนายตามระเบียบ

พัสดุจํานวนเทาไร 
๒. กรมทรัพยากรน้ํ าดําเนินการจํ าหน าย 

อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน และระบบสงน้ําที่ใช การ

ไมไดตามระเบียบพัสดุ 
๓. กรมทรัพยากรน้ําประสานงาน อปท. สํารวจ

ความตองการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อทราบ

ขอมูลความพรอมในการรับการถายโอนภารกิจ 
๔. กรมทรัพยากรน้ํา จัดทําบัญชีทรัพยสิน

ประเภทอางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน และระบบ สงน้ํา 

และดําเนินการสงมอบทรัพยสินที่มีสภาพใชการ

ไดใหกับ อปท. 
๕. กรมทรัพยากรน้ําจัดทาํบัญชทีรพัยสนิประเภท

อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน และระบบ  สงน้ําที่ตอง

ซอมแซม พรอมจัดทําแผนงานปรบัปรงุซอมแซม

ทรัพยสินใหกลับมามีสภาพใชงานได 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๗๙ 

   กอนดําเนินการสงมอบใหกับ อปท. ทีม่คีวาม

พรอมในการรับถายโอนภารกิจตอไป 
๖. กรมทรัพยากรน้ําสงเสริมสนับสนุนดาน

วิชาการของ อปท. ประกอบดวย การจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงานและฝกอบรมบุคลากร

ของอปท .  ใหสาม ารถจัดทํ าแผนงาน 

โครงการ สํารวจ ออกแบบ ควบคุมการ

กอสรางและบํารุงรักษาอางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน 

และระบบสงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

    

 (๑๗) กรมทรัพยากรน้าํ

บาดาล 

 ขอบเขตการถายโอน 
๑. กําหนดใหผูบริหาร อปท. หรือพนักงาน 

    

   สวนทองถิ่นเปนพนักงานน้ําบาดาลประจํา

ทองที่หรือพนักงานเจาหนาที่และให  อปท.  

มีหนาที่จัดหาและบํารุงรักษาบอน้ําบาดาล

เพื่อการอุปโภคบริโภคตามขอกําหนดและ

มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
๒. กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีหนาที่สํารวจ

และเจาะบอน้ําบาดาลใหชุมชนใชเปนแหลง

น้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ที่การ

หาแหลงน้ําบาดาลที่ตองใชวิชาการดานอทุก

ธรณีวิทยาขั้นสูง  ประกอบดวย พื้นที่แหลง

น้ําบาดาลประเภทหินแข็ง  เชน  พื้นที่ภูเขา  

หรือเกาะและแหลงน้ําบาดาล ประเภทที่

เสี่ยง ตอการปนเปอนจากมลภาวะ เชน  

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๘๐ 

   บริเวณที่เปนเกลือหินและพื้นที่ที่ชั้นน้ํามี

น้ําเค็มแทรกอยู 
๓. กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีหนาที่ศึกษา 

วิเคราะหและวิจัยเทคนิควิชาการ  เกี่ยวกับ

การขุดเจาะน้ําบาดาล   เพื่อสํารวจและ

พัฒนาน้ําบาดาลมาใชประโยชนตามหลัก

วิชาการดานอุทกธรณีวิทยาโดยสามารถ

ดําเนินการขุดเจาะบอน้ํ าบาดาลซึ่ง เปน  

บอทดสอบและบอสังเกตการณ  เพื่อเก็บ

ขอมูลระดับน้ํา ปริมาณน้ํา คุณภาพน้ํา และ  

    

   สรางเครือขายบอน้ําบาดาลสําหรับ อปท.

และผูเกี่ยวของในการนําน้ําบาดาลมาใช 
ประโยชนเชิงพื้นที่อยางเปนระบบ 
๔. กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีหนาที่จัดการ

ฝกอบรม จัดทําคูมือปฏิบัติงาน เพื่อเตรยีม

ความพรอมใหกับ อปท. 

๕. พื้นที่ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติสงผล

ใหประชาชนขาดแคลนน้ําใหกรมทรัพยากร  

น้ําบาดาลมีหนาที่ตองใหความชวยเหลือ

ประชาชน ใหมีน้ํากินน้ําใชโดยเรงดวน 

๖. กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีอํานาจหนาทีค่วบคมุ 

กํากับ ดูแลตาม พ.ร.บ. น้ําบาดาล  ในการอนุญาต

และการขุดเจาะบอน้ํ าบาดาลให เปนไปตาม

หลักเกณฑและมาตรฐานที่กําหนดรวมถึงการ

ดําเนินการดานวิชาการกับบอน้ําบาดาล 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๘๑ 

  ๓๖.  การขุดเจาะบอน้ําบาดาล 
       ๓๖.๑  สํารวจแหลงน้ํา

ทางธรณีวิทยา 
      ๓๖.๒  คาทดสอบหลมุเจาะ 
      ๓๖.๓ เจาะบอน้ําบาดาล

พรอมสูบมอืโยก 

 

ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ 
๑.  อปท . สํารวจแหลงน้ํ าบาดาลจัดทํา

แผนงานและแผนงบประมาณประจําป  

โดยใชแผนที่น้ําบาดาล 
๒. จัดซื้อ จัดจาง ตามระเบียบฯ 

๓. สํารวจหาน้ําบาดาลในขั้นรายละเอียด

ดวยวิธีทางธรณีฟสิกส (เลือกทํา) 
๔. ขออนุญาตเจาะบอน้ําบาดาลตามขนาด       

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๓ 

 

ท./อบต./

มพ./กทม. 

๒ ๑ .  เ จ า ข อ ง บ อ น้ํ า

บาดาลที่เลิกใชทุกบอ

ตอ งทํ าก ารอุดกลบ

ตาม วิธี ก า รที่ ก รม-

ทรัพยากร น้ําบาดาล

กําหนดและแจงการ

เลิกใชบอน้ําบาดาลกับ

กรมทรัพยากรน้ํา-  

   ที่ตองการเจาะจาก อปท. หรือกรมทรัพยากร  

น้ําบาดาล 

๕. เจาะบอสํารวจชั้นน้ําบาดาล 
๖. ทดสอบหลุมเจาะดวยเครื่องหยั่งธรณี 

(เลือกทํา) 
๗. ออกแบบ  กวานหลุมเจาะและกอสราง

บ อ น้ํ า บ า ด า ล ต า ม ม า ต ร ฐ า น ข อ ง  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
๘. พัฒนาบอน้ําบาดาลโดยเปาลางดวย  

ลมแรงดันสูงเพื่อทําความสะอาดบอน้ํ า

บาดาลจนน้ําใสสะอาด 
๙ .  ทดสอบปริ ม าณน้ํ า และ วิ เครา ะห  

คุณภาพน้ําจากบอน้ําบาดาล 

 ๑๐. ขออนุญาตใชน้ําบาดาลตามปริมาณ

การใชน้ํ าบาดาลจาก  อปท .  หรือกรม

ทรัพยากรน้ําบาดาล 
๑๑. ตดิตั้งเครือ่งสูบน้ําบาดาลตามทีก่ําหนด 

   บาดาล 

๒. ใหกรมทรัพยากร

น้ํ า บ า ด า ล ค ว บคุ ม 

กํากับดูแล ตรวจสอบ

ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม

มาตรฐานที่กําหนด 
๓. กรณี อปท. ไม

สามารถดําเนินการได  

อาจซือ้บรกิารจาก  กรม

ทรัพยากรน้ําบาดาล 

หรือภาคเอกชนได 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๘๒ 

   ในใบอนุญาตใชน้ําบาดาล 
๑๒. ติดตัง้มาตรวัดน้ําตามที่กรมทรัพยากร

น้ําบาดาลกําหนด 

    

  ๓๗.   พัฒนาเปาลางบอบาดาล

เดิม 

ขั้นตอน / วิธีปฏิบัต ิ
๑. อปท. ตรวจสอบน้ําจากบอน้ําบาดาลเพื่อ

หาตะกอนทรายหรือสิ่งปนเปอนอื่นและบอ

น้ําบาดาลที่เคยเปาลางเกินกวา  ๕  ป      

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๓ 

ท./อบต./

มพ./กทม. 

๒  

   เพื่อดําเนินการเปาลางทําความสะอาด  

บอน้ําบาดาล 
๒.  จัดทําแผนงานและแผนงบประมาณประจําป 
๓.  จัดซื้อ จัดจาง ตามระเบียบฯ 

๔. เปาลางทําความสะอาดบอน้ําบาดาลดวย

ลมแรงดันสูงตามมาตรฐานที่กรมทรัพยากร

น้ําบาดาลกําหนด 
๕. หากการเปาลางทําความสะอาดทําให  
บอน้าํบาดาลชาํรุดตองอุดกลบบอน้าํบาดาล

ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

และแจงการเลิกใชบอน้าํบาดาลกับกรม-

ทรัพยากรน้ําบาดาล 
 

    

  ๓๘. ซอมบํารุงรักษาเครื่องสูบ

น้ําแบบบอลึก 

 

ขั้นตอน / วิธีปฏิบัต ิ
๑. อปท. สํารวจบอน้ําบาดาลที่เครื่องสูบ  

น้ําบาดาลชํารุดไมสามารถสูบน้ําไดหรือ  

สูบน้ําไดปริมาณนอยกวาปกติ 
๒. จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ 

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๓ 

ท./อบต./

มพ./กทม. 

๒  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๘๓ 

   ๓. ซอมบํารุงรักษา  รวมทั้งเปลี่ยนอะไหลและ

อุ ปก รณ ที่ ชํ า รุ ด ต ามม าต รฐ าน ขอ ง  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
 

    

  ๓๙. การเรียกเก็บคาใช        

น้ําบาดาล 

ขั้นตอน / วิธีปฏิบัต ิ
๑.  กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจัดทําคูมือและ

ฝกอบรมใหกับ อปท. 

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๓ 

ท./อบต./

มพ./กทม. 

๒ ๑. คณะกรรมการการ

กระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวน- 

   ๒.  กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมอบอํานาจให 

อปท. ดําเนินการเก็บคาใชน้ําบาดาลตามที่

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด 
๓.  กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจัดสงสําเนา 
ใบอนุญาตการใชน้ําบาดาลให อปท. 
๔.  อปท. เขตพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการใช  

น้ําบาดาลของผูประกอบกิจการน้ําบาดาล

แล ะ แจ ง ใ ห ติ ด ตั้ ง ม า ต ร วั ดน้ํ า ต า มที่  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด 
๕  ให อปท. ตราขอบัญญัติเรียกเก็บคาใช

น้ําบาดาลในเขตพื้นที่ อปท. นั้น  ในอัตรา 

ที่กฎหมายกําหนด 
๖.  ใหนําคาใชน้ําบาดาลที่เรียกเก็บไดสง

คลังของ อปท.  หลังจากหักเขากองทุน

พัฒนาน้ําบาดาลแลว 
 

   ทองถิ่นกําหนดสัดสวน

คาใชน้ําบาดาลพรอม

ทั้งทําความตกลงกับ 
ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้ํ า

บ า ด า ล แ ล ะ

กระทรวงการคลังที่จะ

ใหคาใชน้ําบาดาลเปน

รายไดของ อปท. 

  ๔๐. การอนุญาตการขุดเจาะ บอน้ํา

บาดาลทีม่ีขนาดเสนผาศูนยกลาง

ตอนบนสุดนอยกวา  ๔ นิ้ว (๑๐๐ 

มิลลเิมตร)และมอบอํานาจการ 

ขั้นตอน / วิธีปฏิบัต ิ
๑. กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจัดทําคูมือการ

อนุญาตเจาะบอน้ําบาดาล การอนุญาตใช 

น้ําบาดาลและฝกอบรมวิธีการดําเนินการ 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๓ 

ท./อบต./

มพ./กทม. 

๒ ๑ .  แก ไข พ.ร.บ. น้ํ า

บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให 

อปท. เจาของพื้นที่เปน

หนวยงานรับเรื่อง 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๘๔ 

  อนุญาตใชน้ําบาดาลทีอ่นุญาตใชไม

เกินวันละ ๑๐ลกูบาศกเมตร 

ใหแก อปท. 
๒. กรมทรัพยากรน้ําบาดาลแตงตั้งผูบริหาร 

อปท. เปนพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่

และมอบอํานาจการอนุญาตเจาะน้ําบาดาล

และใชน้ําบาดาลให อปท. รวมทั้งการโอน

ใบแทนและการแกไขใบอนุญาตในขอบขาย

ที่ไดรับมอบอํานาจยกเวนเขตวิกฤตการณ 

น้ํ า บ า ด า ล ใ ห เ ป น อํ า น า จหน า ที่ ข อ ง  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
๓. กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจัดทําแผนที่

แหลงน้ําบาดาล(อุทกธรณีวิทยา) ซึ่งจะตอง

ปรับปรุงทุกระยะเวลาใหเหมาะสมกับ 
สถานการณปจจุบัน สงมอบให อปท. เพื่อ

ใชประโยชนในการพิจารณาอนุญาต 

๔. อปท. พื้นที่รับเรื่องคําขออนุญาตเจาะ

และขออนุญาตใชน้ําบาดาลพิจารณาตาม

ขอมูลจากแผนที่ แหล งน้ํ าบาดาลและ

ระเบียบของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

๕. อปท.. เขตพื้นที่มีหนาที่ตรวจสอบและ

ติดตามผูประกอบการ น้ําบาดาลใหขอ

อนุญาตเจาะน้ําบาดาล     ขออนุญาตใชน้ํา

บาดาลตามกฎหมาย 

๖. อปท. รายงานการอนุญาตเจาะและใชน้ํา

บาดาลใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลตาม

รูปแบบที่กําหนด 

   และพิจารณาอนุญาตเจาะ

บอน้ําบาดาล  และการใช

น้ําบาดาลในเขตจังหวัด

ตามที่กรมทรัพยากรน้ํา

บาดาลกําหนด 
๒. การอนุญาตเจาะน้ํา

บ า ด า ล ที่ มี ข น า ด

เสนผาศูนยกลางตั้งแต 
๔ นิ้วขึ้นไปมีดังนี้ 
 ๒.๑ ในจังหวัดที่ไมใช

เขตวิกฤตน้ําบาดาล การ

อนุญาตใหเจาะบอขนาด 

๔  นิ้ ว แ ล ะ ๖ นิ้ ว ใ ห

คณะอนุกรรมการระดับ

จังหวัดหรือภาคซึ่ งมี

ผูแทน อปท. ทุกประเภท

เขารวมเปนอนุกรรมการ

เปนผูอนุญาตสวนอํานาจ

อนุญาตที่มีมากกวา ๖ 

นิ้ ว เ ป น อํ า น า จ

คณะกรรมการกลั่นกรอง

การอนุญาตประกอบการ

น้ําบาดาลซึ่งจะมีผูแทน 

อปท. ทุกรูปแบบเปน

กรรมการดวย 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๘๕ 

 

 

 

๗. คาธรรมเนียมการอนุญาตใหเปนรายได

ของ อปท. 

 

   

 ๒.๒ ในจังหวัดที่เปน

เขตวิกฤตน้ําบาดาล การ

อนุญาตใหขุดเจาะขนาด 

๔นิ้วใหคณะอนุกรรมการ 
ระดับจังหวัดหรือภาคซึ่ง

มีผูแทน อปท. ทุก

ประเภทเขารวม 
เปนอนุกรรมการเปนผู

อนุญาตและอํานาจที่มี

มากกวา ๔ นิ้ว เปน

อํานาจของคณะกรรมการ

กลั่นกรองการอนุญาต

ประกอบกิจการน้ํา

บาดาลซึ่งจะมีผูแทน 

อปท. ทุกประเภทรวม

เปนกรรมการ 

 

๑.๓ แผนภารกิจดานการ

ผังเมืองและการควบคุม

อาคาร 
๑.๓.๑ กลุมภารกิจการ

จัดทําผังเมือง 
๑.๓.๑.๑ ผังเมอืงรวม

จังหวัดและผังเมอืงรวมใน

เขต อปท. 

 

ขอบเขตการถายโอน 
๑.  ผังเมืองที่มีขอบเขตผังในเขตเทศบาล   

เมืองพัทยา อบต. และ กทม. ใด ใหเทศบาล  

เมืองพัทยา อบต. และ กทม. นั้นดําเนินการ 
๒. ผังเมืองที่มีขอบเขตผังครอบคลุม อปท. 

ในเขตจังหวัด (เทศบาล เมืองพัทยา และ 

อบต . )  มากกว าหนึ่ ง แห ง  ให  อปท . 

(เทศบาล เมืองพัทยา และอบต.) ในเขตผัง

ดําเนินการรวมกันหรือมอบหมายให อปท. 

ใด อปท.หนึ่งดําเนินการ 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๘๖ 

   ๓. ผังเมืองรวมจังหวัดใหถายโอนให อบจ. 

หลังจากผังเมืองรวมจังหวัดไดประกาศเปน

กฎกระทรวงบังคับใชแลว 

๔. ผังเมืองที่มีขอบเขตผังครอบคลุม ตั้งแต

สองจังหวัดขึ้นไป ใหกรมโยธาธิการและ    
ผังเมืองเปนผูดําเนินการ รวมทั้งใหความ

ชวยเหลือ สนับสนุนดานวิชาการ การกํากับ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผังเมืองที่ 
อปท. ดําเนินการ 
๕. ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทํา

แผนการจัดทําผังเมืองของ อปท. ตามความ

เหมาะสมและจําเปน และใหดําเนินการ

ปรั บ ปรุ ง ใ ห ผู แ ท น  อปท .  ร ว ม เ ป น

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการผังเมือง

ระดับจังหวัดดวย 

    

๑๒ กระทรวงมหาดไทย       

 
(๑๘) กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง 

๔๑.   ผังเมอืงรวมจังหวัด ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
ถายโอนเฉพาะบางขั้นตอนที่คาดวา อปท. 

สามารถดําเนินการได บางขั้นตอนกรม-

โยธาธิการและผังเมืองดําเนินการเอง 
๑. การวางผังเมืองรวมจังหวัด (กรมโยธาธกิาร

และผังเมืองดําเนินการ โดย อบจ. อาจ

สมทบงบประมาณบางสวน) 
๒. การปฏิบัติตามผัง การควบคุม การดูแล 

ตรวจสอบ (อปท. ดําเนินการ) 

๒๕๔๗ 
- 

๒๕๕๓ 

อบจ. ๒ ๑ .การแก กฎหมาย

เนื่องจากผังเมืองรวม

(จังหวัด) ตาม พ.ร.บ. 

กา รผั ง เ มื อ ง  พ .ศ . 

๒๕๑๘ มีขั้นตอนและ

วิ ธี ก า ร ที่ ยุ ง ย า ก 

ซั บ ซ อ น  แ ล ะ ใ ช

เวลานาน ควรมีการ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๘๗ 

  
 ๓. การพัฒนาตามผัง (อปท.ดําเนินการ) 

๔. การประเมินผลผัง  (กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองดําเนินการรวมกับ อปท.) 
๕. การมีสวนรวมของประชาคมในงานดาน

การผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ดําเนินการรวมกับ อปท.) 

   แกไขกฎหมายใหเปนไป

ตามรางกฎหมายผังเมือง

ฉบับแก ไขปรับปรุ ง ที่

กรม-โยธาธิการและผัง

เมืองไดนําเสนอและผาน

สภาผูแทนราษฎรไปแลว

อยางเรงดวนเพื่อให 
สามารถวางผังเมืองรวม

จังหวัดใหแลวเสร็จโดยเรว็

และ สามารถ   ถายโอนให 

อปท. ตามเวลาที่กําหนด 

  
     ๒.ใหมีผูแทน อปท. รวม

เ ป น ก ร ร ม ก า ร ใ น 

คณะกรรมการผังเมืองดวย 

  
๔๒. งานวาง/ปรับปรุงผังเมือง

รวมเมือง/ชุมชน 
๔๒.๑ ผังเมืองรวมที่อยูระหวางการ

วาง/ปรับปรุงผัง โดยกรมโยธาธิการ

และผังเมืองจะดําเนินการจนผัง

ประกาศเปนกฎกระทรวงใชบังคับ

แลวจึงดําเนินการถายโอน 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ
๑. ถายโอนเฉพาะบางขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑.๑. การวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวม (อปท.

ดําเนินการรวมกับกรมโยธาธิการและ  

ผังเมือง ) 
   ๑ .๒  การปฏิบัติตามผั งการควบคุม  

การ ดูแล ตรวจสอบ (อปท.ดําเนินการ) 
  ๑ . ๓  ก า ร พั ฒ น า ต า ม ผั ง  ( อ ป ท .

ดําเนินการ) 

๒๕๔๗ 
- 

๒๕๕๓ 
 

ท./อบต. ๑ ๑. ป ๒๕๔๔ ปรับปรุ ง

แกไขกฎหมาย เนื่องจาก

การวาง/ปรับปรุงผังเมือง

รวมตาม พ.ร.บ.การ     ผัง

เมือง พ.ศ.๒๕๑๘ จะมี

ขั้ นตอนและวิ ธี การที่

ยุ งยากซับซอน และใช

เวลานานและมีอายุการ

บังคับใช ผังเมืองคราวละ 

๕ ป จะทําให อปท. เมื่อ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๘๘ 

  
    ๑.๔ การประเมินผลผัง (อปท. ดําเนินการ

รวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง) 
   ๑.๕ การมีสวนรวมของประชาคมในงาน

ดานการผังเมือง (อปท. ดําเนินการรวมกับ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
๒. กรณีที่ อปท. มีความพรอมในการวาง/

ปรับปรุงผังเมืองรวม ตองแจงใหเลขานุการ 
คณะกรรมการผังเมือง (กรมโยธาธิการและผัง

เมือง) เพื่ออนุมัติตามมาตรา ๑๘ แหง พ.ร.บ. 

การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓. กรณี อปท. ไมมีความพรอม ใหแจงกรม-

ผังเมืองดําเนินการวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวม

แทน โดย อปท. จะตองจัดสรรงบประมาณ

ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ และ

เมื่อผังประกาศเปนกฎกระทรวงใชบังคับแลว 

ใหสงมอบผังเมืองรวมนั้นให อปท. ตอไป 

   รั บผั ง เมื อ ง รวม ไ ป

ดําเนินการแลว จะไม 
สามารถ  ดํ าเนิ นการ

ปรับปรุงผังไดทัน กรม

โยธาธิการและผังเมือง จึง 
เห็นควรมีการแกไข 
กฎหมายใหเปนไปตาม

ร างกฎหมายผั งเมือง

ฉบับแก ไขปรับปรุ งที่

กรมโยธาธิการและผั ง

เมืองไดนําเสนอและ 
ผานสภาผูแทนราษฎรไป

แลวอยางเรงดวนเพื่อให

ผังเมืองรวมสามารถบังคับ

ใชไดตลอดไปไม จํากัด

อายุ แตสามารถปรับปรุง

แก ไ ข ได ต ามความ

เหมาะสมและไมยุงยาก 

และเพิ่มบทบาทของ อบต.

ให มีหน าที่ ในการวาง   

ผังเมืองรวมตาม พ.ร.บ.

การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๘๙ 

   ๔๒.๒ การวางและจดัทาํผัง

เมอืงรวมในเขตเทศบาลที่จัดตัง้

ขึ้นใหม จํานวน ๙๘๐ แหง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงจะสนับสนนุให อปท. 

ดําเนนิการวางและจดัทาํผังเมอืงรวมเอง โดยใชกรอบจาก

ผังเมอืงรวมจงัหวัดที ่
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทําให โดยใน 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๓ 

ท. ๑  

  
 

เบื้องตนกรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัด 
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกเจาหนาที่ของ อปท. ใน

หัวขอ 
๑. การวางผังเมืองรวม 
๒. การบริหารจัดการผัง 
๓. การปฏิบัติใหเปนไปตามผัง 
๔. การพัฒนาตามผัง 
๕. การควบคุม กํากับ ดูแล 

     ๖. การประเมินผลผัง 

    

 ๑.๓.๒ กลุมภารกิจการ

ควบคุมอาคาร 

๑.๓.๒.๑  การควบคุม

อาคาร 

 

     

๑๓ กระทรวงมหาดไทย       
 
 

(๑๙) กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง 

๔๓. การเปรียบเทียบปรับคดี

ความผิดตามกฎหมายวาดวย 
การควบคมุอาคาร 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ 
๑. คดีความผิดตามกฎหมายวาดวย การควบคุมอาคาร

ให ถายโอนให อปท. เปนผูดําเนินการเปรียบเทยีบปรบั

๒. แกไข พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไข

เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๓  

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๓ 

ท./อบต./

มพ./กทม. 

๒  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๙๐ 

  

 

ให อปท. เปนผูเปรียบเทียบปรับ 

๓. ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองควบคุม 

กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ใหภารกิจที่ถายโอน

เปนไปตามมาตรฐาน 

   

 

 ๑.๓.๓ กลุมภารกิจการขดุ

ดินและถมดิน 
๑.๓.๓.๑ การขุดดินและ

ถมดิน 

     

 

๑๔. กระทรวงมหาดไทย       

 
(๒๐) กรมโยธาธกิารและ

ผังเมือง 

๔๔. การขุดดนิและถมดิน 
 
 
๔๕. การเปรียบเทียบปรับคดี

ความผิดตามกฎหมายวาดวย

การขุดดนิถมดนิ 
 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ  
๑.มอบอํานาจการอนุญาตใหขุดดินและถม

ดินใหแก อปท. 
๒.แกไขกฎหมายวาดวยการเปรียบเทียบ

ปรับคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการขุด

ดินและถมดินให อปท. มีอํานาจดังกลาว 
๓. กรมโยธาธิการและผังเมืองกํากับดูแล

และตรวจสอบการดําเนินการของ อปท. 

ตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนตาม พ.ร.บ.

การขุดดินและถมดิน พ.ศ.  ๒๕๔๓ ให

เปนไปตามมาตรฐาน 

๒๕๕๑- 
๒๕๕๓ 

 
๒๕๕๑- 
๒๕๕๓ 

ท./อบต./

มพ. 
 

ท./อบต./

มพ. 

๓ 
 
 
๓ 

 

 
 
 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๙๑ 

๒. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 
ที่ 

 
ภารกิจ/สวนราชการ 

 
ภารกิจที่ถายโอน 

ขอบเขตการถายโอน 
ขั้นตอน/วิธีปฏบิัต ิ

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
(ปที่ถายโอน) 

ทองถิ่น 

ที่รับการ

ถายโอน 

ประเภท

ของ

ภารกิจ 
หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
๑ 

 

๒.๑ แผนภารกิจดานการ
สงเสริมอาชีพ 
๒.๑.๑ กลุมภารกิจการ

สงเสริมอาชีพ  
 ๒.๑.๑.๑ การสงเสริม

อาชีพเลี้ยงสัตว 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 
๑)  กรมปศุสัตว 

 
 
 
 
 
 
 
๑. การสงเสรมิการเลี้ยงสตัว  

 
 
 

 
 
 
ขอบเขตการถายโอน 
๑.กรมปศุสัตว สนับสนุนและสงเสริม อบต. สํารวจ

ขอมูลจํานวนสัตวเลี้ยงและครัวเรือนผูเลี้ยงสัตวเพื่อ

ประโยชนในการพัฒนาบํารุงรักษาและการควบคุม

โรคสัตวในทองถิ่น รวมทั้งการดําเนินการที่เกี่ยวของ

กับ พ.ร.บ. สัตวพาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒ 
๒. กรมปศุสัตวรวมกับ อบต. นําขอมูลจํานวนสัตว

เลี้ยงและครัวเรือนผูเลี้ยงสัตวไปจัดทําเปนแผนงาน

เพื่อการพัฒนา บํารุงรักษาและควบคุมโรคสัตวใน

ทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 

 
๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 

 
อบต. 

 
 
 
 
 

 
 

๓ 

 

   ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. กรมปศุสัตวจัดทําตนฉบับแบบสํารวจ ฐปศ. ๑ 

พรอมคูมือการสํารวจทุกปที่มีการสํารวจ (ปที่

สํารวจปละ ๑ ครั้งในเดือนมกราคม) 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๙๒ 

   ๒. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชี้แจงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานสํารวจใหกับทุก อบต. ในพื้นที่

รับผิดชอบ 
๓. อบต. ติดตั้งโปรแกรมระบบฐานขอมูล

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 
๔. อบต. ดําเนินการพิมพแบบสํารวจ ฐปศ. ๑ 

๕. อบต. ดําเนินการสํารวจขอมูลภาคสนาม 

๖. อบต. ดําเนินการบันทึกขอมูลจากการสํารวจ 
๗ .  สํ านั กงานปศุสัตว จั งหวัดติดตามการ

ปฏิบัติงาน และสุมสํารวจความถูกตองของขอมูล

๘. อบต. สงขอมูลจากการสํารวจใหกับ

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
๙. กรมปศุสัตวนําขอมูลที่ไดรับไปจัดทําเปน

แผนงานและแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อ

การพัฒนา บํารุงรักษาและควบคุมโรคสัตว

ในทองถิ่น 
๑๐ .  กรมปศุสั ตวและ  อบต .  ร วมกั น

ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด 

    

 ๒.๒  แผนภารกิจดานงาน

สวัสดิการสังคม 
๒.๒.๑ กลุมภารกิจดานการ

สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
๒.๒.๑.๑  การสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

      



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๙๓ 

๒ 
 
 

กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย 

       

 ๒) กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดกิาร 

๒. สถานสงเคราะหคนชรา  
๓ .  ศู น ย บ ริ ก า รท า ง สั ง ค ม 

ผูสูงอายุ แยกเปน 
 ๓.๑) ศูนยบริการทางสังคม

ผูสู งอายุ  ซึ่ งตั้ ง เปน เอกเทศ 

ยกเวนศูนยฯ ขอนแกน เพื่อทํา

เปนศูนยการศึกษาคนควาและ

วิจัย 
 ๓.๒) ศูนยบริการผูสูงอายุ

ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ

สถานสงเคราะห แตมีสถานที่ตัง้

แยกจากสถานสงเคราะห 
 ๓.๓) ศูนยบริการผูสูงอายุ

ในวัดโดยชุมชน 

ขอบเขตการถายโอน 
๑. สถานสงเคราะหคนชรา และศูนยบริการ

ทางสังคมผูสูงอายุ สงวนไวใหถายโอนใหกับ 

กทม. และ อบจ. ที่มีความพรอม 
๒.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนด

เกณฑความพรอมของ อปท. ที่จะรับโอน 

เสนอ กกถ. พิจารณาเห็นชอบ 
๓.สถานสงเคราะหคนชราและศูนยบริการ

ทางสังคมผูสูงอายุตองรับผูสูงอายุที่ประสบ

ปญหาจากจังหวัดอื่นเขารับการสงเคราะห 
๔. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนด

กลไกการรับผูสงเคราะหขามจังหวัด รวมทั้ง

ใหพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนใหกบั

สถานสงเคราะหคนชราและศูนยบริการทาง

สังคมผูสูงอายุที่รับผูสงเคราะหขามจังหวัด

ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
๕. กรณีมีความจําเปนจะตองจัดตั้งสถาน

สงเคราะหคนชราและศูนยบริการทางสังคม

ผูสูงอายุขึ้นใหมใหกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการเปนหนวยดําเนินการ โดยหารือ

รวมกับ อบจ. ในเขตที่จัดตั้งและเมื่อจัดสราง

แลวเสร็จใหถายโอนให อบจ.  

เมือ่ อปท. มี

ความพรอม 
อบจ./กทม. ๒ กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการไดเปลี่ยนชื่อ

ส ถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห

ค น ช ร า  เ ป น ศู น ย

พั ฒ น า ก า ร จั ด

ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม

ผูสูงอายุ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๙๔ 

   ขั้นตอน/วิธีปฏบิัต ิ
๑. การพิจารณารับผูสูงอายุเขาและจําหนายเปน

อํานาจของสถานสงเคราะหและศูนยบริการฯ ใน

การพิจารณา โดยการอนุมัติรับและจําหนาย

จะตองเปนไปตามคุณสมบัติที่กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการสังคมกําหนด ซึ่งผูนําสงอาจมา

จากประชาสงเคราะหจังหวัดที่สถานสงเคราะห

ตั้งอยูหรือประชาสงเคราะหจังหวัดใกลเคียง

หรือหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกจังหวัด 
๒. การดูแลผูสูงอายุตองดํ าเนินการตาม

มาตรฐานที่กรมฯ กําหนด 
๓. การดูแลอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ

จะตอง บํา รุง รักษาซอมแซมและจัดหา

เพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

ความตองการของผูสูงอายุ 
๔. การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม

จะตองดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนด

เปนอยางต่ําและตองจัดบริการใหแกผูสงูอายุ

ภายนอกไดใชบริการดวย 
๕ .  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติ งานแก

หนวยงานกํากับเปนประจําทุกเดือน 
 

    

  ๔. สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง

จํานวน ๑๑ แหง 
 

ขอบเขตการถายโอน 
๑.  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและ 

อปท. รวมกันบริหารจัดการสถานสงเคราะห

 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๒ 

อบต./ 
ท./มพ./

อบจ./กทม.

๓  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๙๕ 

  ๕. สถานสงเคราะหคนพิการ 

เด็กพิการ จํานวน ๙ แหง 
คนไรที่พึ่งและสถานสงเคราะหคนพิการ เดก็

พิการ โดยกรมฯ มีหนาที่บริหารจัดการ

สถานสงเคราะหและสรางใหม สําหรับ อปท.

ใหมีสวนรวมในการสงเคราะหระดับบุคคล 
เชน การฝกอาชีพเปนตน 
๒. ใหผูแทน อบต. เทศบาล เมืองพัทยา 

กทม .  และ  อบจ .  ในเขตพื้นที่ที่ สถาน

สงเคราะหคนพิการ เด็กพิการ ตั้งอยูรวม

เปนคณะกรรมการประจําสถานสงเคราะห 
๓. ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและ อปท. 

รวมกันใหการสงเคราะหบุคคลที่อยูในสถาน

สงเคราะหทั้งในดานการฝกวิชาชีพ และการ

สงเคราะหดานอื่นๆ เพื่อใหบุคคลที่อยูในสถาน

สงเคราะหสามารถออกไปประกอบอาชพีหรือดาํรง

ชีพในสังคมไดตามฐานานุรูป 
 

    

   
 
 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรวมกับ 

อปท. จัดทําแผนพัฒนา ๓ ป เพื่อใหการ

สงเคราะหบุคคลที่อยูในสถานสงเคราะห 
๒. อปท. ใหการสงเคราะหตามแผนฯ และ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการใหคําปรึกษา

แนะนํากรณี อปท. ไมพรอมจะดําเนินการ

เองก็สามารถมอบหมายใหกรมฯ ดําเนนิการ

แทนได 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๙๖ 

   ๓. อปท. ติดตามประเมินผลรายงานกรมฯ 

และ กกถ. ทราบ 
๔.  กรมฯ  กําหนดมาตรฐานการใหการ

สงเคราะห 

    

  ๖. ศูนยพัฒนาเดก็เลก็ในพื้นที่

นิคมสรางตนเอง 
 

ขอบเขตการถายโอน 
ถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่นิคม

สรางตนเองและศูนยพัฒนาและสงเคราะห

ชาวเขาให อปท.  
 

๒๕๕๑-  
๒๕๕๒ 

 

อบต. 
 

๓ 
 

 

  ๗. ศูนยพัฒนาและสงเคราะห

ชาวเขา 
ขั้นตอนปฏิบัต ิ
๑. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดทํา

แผนการถายโอนภารกิจ ทรัพยสิน และ

บุคลากร ใหสอดคลองกับขั้นตอนและ

ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
๒. กรณีพื้นที่ใดซึ่งกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการไดขอใชพื้นที่จากกรมปาไม เมื่อ

ถายโอนภารกิจใหแก อบต. แลว อบต. ตอง

ดําเนินการขอใชพื้นที่จากกรมปาไมให 
ถูกต อ งตามระ เ บียบของทา ง ราชการ

นอกจากนี้ ใหรวมถึงการขอใชพื้นที่หรือ

ทรัพย สิ นอื่ น ใดจากส วนราชก ารอื่ นที่

เกี่ยวของดวย สําหรับที่ดินที่ เปนที่ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่นิคมสรางตนเอง  

ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

๒๕๕๑- 
๒๕๕๒ 

อบต. ๓  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๙๗ 

   ๓. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประชุม

ชี้แจงใหความรูแก อบต .  เกี่ ยวกับการ

ดําเนินงานของศูนยฯ รวมทั้งจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน และจัดฝกอบรมบุคลากรของ 

อบต. ที่เกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติภารกิจได

๔. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดทํา 
แผนการเตรียมความพรอมของ  อบต .  

ที่จะตองรับถายโอนภารกิจ 
๕. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการติดตาม

ประเมินผลและรายงาน กกถ. ทราบ 

    

 ๒.๒.๒ กลุมภารกิจดานการ

สงเสริมสวัสดภิาพและพทิกัษ

เดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส คน

พิการ และผูสงูอายุ 

๒.๒.๒.๑ การควบคุม

หอพักเอกชน  
 

  
 
 
 
 

   ๑. ป ๒๕๔๔ แกไข พ.ร.บ.

หอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา

๓ เรื่อง นายทะเบียนและ

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรี วาการ

กระทรวง  มหาดไทย

รักษาการตาม พ.ร.บ.นี้ 
๒. กําหนดเกณฑมาตรฐาน

เพื่อเปน ตัวชี้วัดผลการ  

 ๓)  สํานกังานสงเสริม 
สวัสดิภาพและพทิักษเด็ก

เยาวชนผูดอยโอกาส คน

พิการและผูสงูอายุ 

๘. การอนุญาตใหควบคมุหอพัก

เอกชน ตาม พ.ร.บ. หอพัก 

พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ขอบเขตการถายโอน 
ถายโอนการอนุญาตใหควบคุมหอพักให 

อปท. 
 
 
 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๑ 

ทม./มพ./ 
อบต./กทม.

๑ ดําเนินงานตามมาตรฐาน ๕

ป ร ะ เ ด็ น  คื อ  ด า น

ก ฎ ห ม า ย  ด า น

สิ่งแวดลอม ดานความ

ปลอดภัย ดานบริการ

และดานรณรงคตานยา

เสพติด  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๙๘ 

   ขั้นตอน/วิธีปฏบิัต ิ
มอบอํานาจการจดัการอนุญาตการ 
ดําเนนิการตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗

ให อปท. ดาํเนนิการไดเอง  
 

   ๓. ให กทม. เทศบาล 

เมอืงพัทยา และ อบต. 

แตงตั้งคณะทํางาน

กํากับควบคุมและ

ตรวจสอบ 

 ๒.๓ แผนภารกิจดาน

การศึกษา 
๒.๓.๑ กลุมภารกิจการจดั

การศึกษาในระบบ 
๒.๓.๑.๑ การจัดการศึกษา

ในระบบที่เปนการจัดการ

ขั้นพื้นฐาน 
๔) สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
๙. การศึกษาระดับกอน

ประถมศึกษา (อายุ ๓ – ๖ ป) 
 
๑๐. การศึกษาระดับประถม

ศึกษา 
 
๑๑. การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

(ตอนตน/ตอนปลาย) 

ขอบเขตการจดัการศกึษา 
๑. ใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่  
    ๑.๑ กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาในระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และในระดับทองถิ่น 
    ๑.๒ ประเมินความพรอมขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษาตาม

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิน่พ.ศ. 

๒๕๔๗  
    ๑.๓ เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนก ารจั ดก ารศึกษาขององค ก ร

ปกครองสวนทองถิ่น 
    ๑.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาภายหลังการถายโอน 
    ๑.๕ ใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับ

คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯเรง

ดําเนินการในการสรางความพรอมใหกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัด 

 
 
 
 
 
 
 

เมือ่องคกร 
ปกครองสวน

ทองถิน่ผาน

เกณฑประเมิน

ความพรอม 
 

 
 
 
 
 
 
 

องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่นทุก

ประเภท 

 
 
 
 
 
 
๒ 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๙๙ 

   การศึกษาไดเอง โดยกําหนดใหมคีณะทาํงาน
เฉพาะดานขึ้นเ พื่อดําเนินการในเรื่องนี้

โ ด ย เ ฉ พ า ะ แ ล ะ ใ ห มี ก า ร ร า ย ง า น

ความกาวหนาใหคณะกรรมการการกระจาย

อํานาจฯทราบอยางตอเนื่อง 
๒ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นผานการ

ประเมินความพรอมตามขอ ๑.๒ และผานความ
สมัครใจใหถ ายโอนสถานศึกษาแล ว ให

กระทรวงการศึกษาธิการและเขตพื้นที่การศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ถายโอนสถานศึกษาตามประเภทที่

กําหนดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
๓. ใหมีกลไกคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อ
ทํ าหน าที่ ในก ารแก ไขปญหา  กํ าหนด

มาตรฐานทางวิชาการและสงเสริมความ

เขมแข็ง ใหแกสถานศึกษาในสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งใหมีกลไกระดบั

จังหวัดเพื่อพิจารณาเรื่องสถานศึกษาที่  

ถายโอนทั้งระบบโดยเฉพาะ  
๔. รูปแบบการถายโอน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอาจดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบ

อื่นใดก็ได ที่ดําเนินการแลวจะเกิดประโยชน

ตอการจั ดการศึกษาและทํ า ให การจั ด

การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งมีอํานาจ

ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการจัด 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๐๐ 

   การศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ หรือมีสวน

รวมและตัดสินใจในการกําหนดแนวทางและ

นโยบายในการจัดการศึกษา 

๕. กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอจัดตั้ง

หรือขอรับการถายโอนการศึกษาในระบบที่เปน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนไปตามกฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความ

พรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

   ยกเวน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

สถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษบางประเภท 

ไดแก 
   (๑)  สถานศึกษาที่เนนการจัดการศึกษา
เพื่อความเปนเลิศเฉพาะดานและมุงใหบริการ

ในเขตพื้นที่ที่กวางขวางกวาเขตขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่ง 
   (๒)สถานศึกษาที่ จัดการศึกษาในเชิง

ทดลอง วิจัยและพัฒนา  
   (๓)  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพือ่ผูพิการ 
และดอยโอกาส ยกเวนสถานศึกษาที่เรียนรวม  
(๔) สถานศึกษาที่จัดตั้ง ขึ้นเพื่อใหเปน

สถานศึกษาตัวอยางหรือตนแบบสําหรับการ

จัดการศึกษาในระดับภาค ในระดับจังหวัด
หรือในระดับอําเภอที่มีเพียง ๑ แหง 
 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๐๑ 

      (๕) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้น ใหมีลักษณะ
เปนหนวยงานกระจายอํานาจในรูปแบบอื่น

อยูแลว ไดแก สถานศึกษาที่มีฐานะเปน

องคการมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการ

มหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒  
   (๖) สถานศึกษาในโครงการพระราชดําริ
หรืออยูในพระบรมราชานุ เคราะหหรือ

สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการเฉลิมพระ

เกียรติในวโรกาสตางๆ  
   (๗) สถานศึกษาที่ผูบริจาคที่ดินและ

อาคารมีวัตถุประสงคใหรัฐเปนผู จัดการ

ศึกษาเอง  
   ๖. ภายใตขอกําหนด ๗ ขอดังกลาว ขางตน 
กอนดําเนินการถายโอนใหกระทรวงศึกษาธิการ

รวมกับคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดรายชื่อ

สถานศึกษาลักษณะพิเศษดังกลาวใหชัดเจน และ

ประกาศใหทราบทั่วกัน  
   ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ผานเกณฑ
ประเมินความพรอมที่และเงื่อนไขการแสดงถึงความ

สมัครใจใหโอนสถานศึกษาไปสังกัด องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทํา

ขึ้นเพิ่มเติมพิเศษ จากขอ ๑.๒  ใหถายโอน
สถานศึกษาดังกลาวได ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงแนบทายกฎกระทรวง 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๐๒ 

    

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ 
๑. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีก า รประ เมินความพรอมในการจั ด

การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และ

ระดับคุณภาพในการประเมินความพรอมใน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้ง

บัญชี ร า ย ล ะ เ อี ยดแนบท า ยปร ะ ก า ศ

กระทรวงศึกษาธิการ ๑ – ๓ และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เ รื่อง  วิธีการและ

เงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจใหโอน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒. ใหกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(สมศ.) ติดตามตรวจสอบและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๓. ใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ 
กําหนดใหมีคณะกรรมการดานการศึกษาระดบัเขต

พื้นที่ในระดับจังหวัดตามแผนการกระจายอํานาจ 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๐๓ 

   ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยทําหนาที่
กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาใน
ระดับเขตพื้นที่ กํากับดูแลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรทรพัยากรทีใ่ชในการจดั

การศึกษาในเขตพื้นที่ 
 

    

๔. กระทรวงวัฒนธรรม 
๕) กรมการศาสนา 

๑๒ .  โครงการถ ายโอนศูนย

อ บ ร ม เ ด็ ก ก อ น ร ะ ดั บ

ประถมศึกษา 

ขั้นตอน/วิธีปฏบิัต ิ
๑. การถายโอนภารกิจตามกฎหมายและ

แผนปฏิบัติการกาํหนดขั้นตอนการกระจาย 

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๑ 

ท/อบต./ 
อบจ. 

๑  

  ๑๓. โครงการถายโอนกิจกรรม

อาหารเสริม (นม) 
 

อํานาจ หมายถงึ การโอนงาน งบประมาณ 
และบุคลากรของภารกิจที่รัฐเคยดําเนินการ

อยูใหแก อปท. 
๒. กรณีการถายโอนภารกิจของศูนยอบรม

เด็กกอนระดับประถมศึกษาที่ศาสนสถาน  

 
 

ท./อบต./ 
อบจ. 

 

๑ 
 

 

 

 
 

 (วัดหรือมัสยิด) ซึ่งเปนนิติบุคคลจัดตั้งขึ้น 
จึงเปนการถายโอนเฉพาะภารกิจการจัดสรร

เงินอุดหนุนที่กรมการศาสนาเคยดําเนินการ

ใหแก อปท. เทานั้น มิใชการถายโอนภารกิจ

การบริหารจัดการศูนยฯ เนื่องจากศูนยฯ 

มิไดเปนหนวยงานในสังกัดกรมการศาสนาที่

จะตองถายโอนใหแก อปท.  
๓ .  สํ าห รับ ศูนย อบรมเด็ กก อนระดับ

ประถมศึกษาในศาสนสถานที่ อปท. เขาไปมี

สวนรวมบริหารจัดการกอนแผนปฏิบัติการฯ 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๐๔ 

 
 

 ฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหเปนอิสระของศาสน

สถานและ อปท. ที่จะไปเจรจาตกลงกัน เพื่อ

เลือกวิธีการบริหารจัดการรูปแบบหนึ่ ง

รูปแบบใดดังตอไปนี้ หรือรูปแบบอื่นที่

เห็นสมควรโดยไม ขัดกับกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวของ 
  รูปแบบที่ ๑ อปท. เปนผูรับผิดชอบในการ

บริหารจัดการทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริหาร

ศูนยฯ มีหนังสือสงมอบศูนยฯ และบุคลากร

ใหแก อปท. บริหารจัดการและรับผิดชอบ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเรื่องอาหารเสริม 

(นม) อาหารกลางวัน การจายคาตอบแทนผูดูแล

เด็ก คาวัสดุรายหัวเด็กเล็ก และคาพาหนะนําสง

เด็กไปสถานพยาบาลตามระเบียบของ อปท. 

    

 
 

  รูปแบบที่ ๒ อปท .  และศาสนสถาน

รวมกันบริหารจัดการ โดยใหมีการแบง

หนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน และให

คณะกรรมการบริหารศูนยฯ และสภาทองถิน่

ใหความเห็นชอบ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ

ของศูนยฯ หรือ อปท. แลวแตกรณี 
 รูปแบบที่ ๓ คณะกรรมการบริหารศูนยฯ 

รับผิดชอบการบริหารจัดการตามเดิม

ทั้งหมดโดย อปท . ทําหนาที่ จัดสรรเงิน

อุดหนุนใหศูนยฯเปนผูรับผิดชอบบริหาร 
 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๐๕ 

   จัดการและเปนผูจัดซื้อจัดจางในเรื่องอาหาร

เสริม (นม) อาหารกลางวัน รวมทั้งจาย

คาตอบแทนผูดูแลเด็ก คาวัสดุรายหัวเด็กเล็ก 

และคาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล ใน

อัตราไมนอยกวาอัตราเดิมที่เคยไดรับการ

อุดหนุนจากกรมการศาสนา 
 ก ร ณี ศู น ย อ บ ร ม เ ด็ ก ก อ น ร ะ ดั บ

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ใ น ศ า ส น ส ถ า น  ซึ่ ง

คณะกรรมการบริหารศูนยฯ และ อปท. ได

เจรจาตกลงกันและเลือกวิธีการบริหาร

จัดการตามรูปแบบที่ ๑ หรือรูปแบบที่ ๒ 

หรือรูปแบบอื่นที่เห็นสมควรโดยไมขัดกับ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ นั้น ใหทั้ง

สองฝายทําความตกลงเกี่ยวกับการสงมอบ

ทรัพยสินใหแก อปท. ใหชัดเจนดวย ทั้งนี้ 
เพื่อมิใหเกิดปญหาการนําเงินงบประมาณ

รายจายของ อปท. ไปใชเพื่อการตอเติม

ปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาทรัพยสิน

ดังกลาวในภายหลัง 

    

 ๒.๓ แผนภารกิจดาน

การศกึษา 
๒.๓.๑.๒ การจัดการศึกษา

อาชีวศึกษา 
๖)สํานกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 

๑๔. สงเสริมการอาชีวศึกษา 

 
 
ขอบเขตการถายโอน 
๑. รูปแบบการดําเนินภารกิจ คือ ภารกิจที่

รัฐยังคงดําเนินการอยูแต อปท.สามารถ

ดําเนินการได  

 
 

เมือ่องคกร 
ปกครองสวน

ทองถิน่ผาน 

 
 

อบจ./กทม. 

 

๓ 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๐๖ 

    ๒. ใหกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รวมกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความ

พรอมในการจัดการศึกษาของ อปท. และมีหนาที่

ในการประสานและสงเสริม อปท.  ใหสามารถ

จัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและได

มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะ

การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัด

การศึกษาของ อปท. ตามที่กฎหมายกําหนด

เพื่อให อปท.สามารถจัดการอาชีวศึกษาไดเอง 
๓. กระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐาน 
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหแก อปท. 
๔. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สงเสริมทางดานเทคนิค วิชาการใหแก อปท. 
๕.  อปท.  อาจดําเนินการจัดการศึกษาใน

รูปแบบอื่นใดก็ไดที่ดําเนินการแลวจะเกิด

ประโยชนตอการจัดการศึกษาและทําใหการจัด

การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งมีอํานาจใน

การกําหนดนโยบายและแนวทางในการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ หรือมีสวน 
รวมและตัดสินใจในการกําหนดแนวทางและ

นโยบายในการจัดการศึกษา 

 
 
 

เกณฑประเมิน

ความพรอม 
   



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๐๗ 

   ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ 
๑. อปท. ดําเนินการขอความเห็นชอบจาก

สภาทองถิ่นในการขอจัดการอาชีวศึกษา 
๒. ยื่นขอประเมินความพรอมตามกฎกระทรวง

กําหนดหลกัเกณฑและวิธกีาร ประเมินความ

พรอมในการจัดการศึกษาตามทีก่าํหนด 
๓. ใหสํ านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

ของ อปท.   

    

 ๒.๓.๒ กลุมภารกิจการจัด

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

๑๕. หองสมุดประจําอําเภอ/

จังหวัด 
 

ขอบเขตการถายโอน 
๑ .  ที่ อ านหนั งสือ พิมพประจํ าหมูบ า น  

การดําเนินการหองสมุดประชาชนตําบล งาน 

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๑ 

อบจ./

กทม./ท. 
 

๒ 
 

 

  ๒.๓.๒.๑ หองสมุด 
๗) สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

 วิชาชีพระยะสั้นให เทศบาล  เมืองพัทยา 

องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหาร

สวนจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร 
๒. หองสมุดประชาชนระดับอําเภอ/จังหวัด 
ที่มิไดเปนสวนหนึ่งของที่ทําการศูนยบริการ

การศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอ/จังหวัด 

ใหถายโอนใหองคการบริหารสวนจังหวัด 
แล ะก รุ ง เทพมห านคร  เ ว น เ ทศบ า ล

ดําเนินการอยูแลว และยืนยันจะใหบริการแก

ประชาชนทั้งจังหวัด ใหถายโอนใหเทศบาล 
 
 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๐๘ 

   ๓. ยกเวนหองสมุดประชาชนที่เรียกชื่อเปน

อยางอื่น เชน หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกล

กังวลหัวหิน และหองสมุดประชาชน “เฉลิม
ราชกุมารี” 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ
 ๑.  กระทรวงศึกษาธิการสํารวจขอมูล

หองสมุดที่สามารถถายโอนใหแก อปท. ได

และที่กระทรวงศึกษาธิการจะสงวนไว 
 ๒. กรณีหองสมุดประชาชนระดับอําเภอ/

จังหวัด ที่มิไดเปนสวนหนึ่งของที่ทําการ 
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับ

อําเภอ/จังหวัด ใหถายโอนใหองคการบริหาร 

    

   สวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเทศบาล 
  ๓. อปท. เมื่อรับโอนแลวถือเปนหนาที่ที่

ตองทํา และตองมีการพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม 

    

 ๒.๓.๒.๒ การบริการ

การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 
 

๑๖. สงเสรมิการศึกษานอก

ระบบที่เปนการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
 
๑๗. สงเสริมการศึกษานอก

ระบบที่จัดเปนหลกัสูตรเฉพาะ

หรือหลกัสตูรอบรมตามความ

ตองการของกลุมเปาหมายและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอบเขตการถายโอน 
๑. รูปแบบการดําเนินภารกิจ คือ ภารกิจที่

รัฐยังคงดําเนินการอยูแต อปท.สามารถ

ดําเนินการได  
๒.  ใหกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการ

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รวมกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของ อปท.  

และมีหนาที่ในการประสานและสงเสริม อปท. ให

สามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและ 
 

เมือ่ อบจ. และ 

กทม.ผานเกณฑ

ประเมิน 
ความพรอม 

อบจ./ 
กทม. 

 
 

๒ 
 
 
 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๐๙ 

   ไดมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการ

จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาของ 
อปท. ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อให อปท. 

สามารถจัดการศึกษานอกระบบไดเอง 
๓. กระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐาน

เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหแก อปท.  
๔. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สงเสริม

ทางดานวิชาการใหแก อปท.   

๕. อปท. อาจดําเนินการจัดการศึกษาใน

รูปแบบอื่นใดก็ไดที่ดําเนินการแลวจะเกิด

ประโยชนตอการจัดการศึกษาและทําใหการ

จัดการศึกษามีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งมี 

อํานาจในการกําหนดนโยบายและแนวทางใน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ หรือ 

    

   มีสวนรวมและตัดสินใจในการกําหนด 
แนวทางและนโยบายในการจัดการศึกษา 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. อปท. ดําเนินการขอความเห็นชอบจาก

สภาทองถิ่นในการขอจัดการศึกษานอกระบบ

๒ .  ยื่ น ขอ ปร ะ เ มิ น ค ว า ม พร อ ม ต า ม

กฎกระทรวงกําหนดหลัก เกณฑและวิธี

ประเมินความพรอมในดานการศึกษานอก 

ระบบของ อปท. โดยใหผูแทน อปท. มีสวน 
รวมในการกําหนดเกณฑประเมินความพรอม

ดังกลาวดวย 
 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๑๐ 

   ๓ .  ประเมินความพรอมของ อปท. ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
๔. ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ของ อปท.   

    

 ๒.๔ แผนภารกิจดานการ

สาธารณสุข 
๒.๔.๑ กลุมภารกิจดานการ

สรางเสริมสุขภาพและการ

ปองกนัโรคและการ

รักษาพยาบาล  

 ขอบเขตการถายโอน 
๑. ระบบบริการสาธารณสุข ประกอบดวย ระบบ

การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟู

สภาพ และระบบการรักษาพยาบาล 
๒. ภารกิจที่ถายโอน 
     ๑) ภารกิจและงบประมาณการบริการ 

    

  ๒.๔.๑.๑  ภารกิจดาน

การสรางเสริมสุขภาพและ

การปองกันโรค และการ

รักษาพยาบาลเบื้องตน 

 สาธารณสุขดานการสรางเสริมสุขภาพ การ

ปองกันโรค การฟนฟูสภาพ และการรักษา 

พยาบาลเบื้องตน พรอมสถานีอนามัย และ

บุคลากร ถายโอนให อปท. ที่มีความพรอม

ดําเนินการ 
 ๒) ภารกิจการรักษาพยาบาลระดับ

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป ใหเปน

ทางเลือกของ อปท. หาก อปท. ใดมีความ 
พรอมก็ใหสามารถรับโอนไดตามหลักเกณฑ

ที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ และ

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด หรืออาจ

ดําเนินการรวมกับรัฐ 
 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๑๑ 

    ๓) การรักษาพยาบาลระดับโรงพยาบาล

ศูนยห รือโรงพยาบาลเฉพาะทา งหรื อ

ระดับสูงกวา ใหกระทรวงสาธารณสุขเปน

หนวยดําเนินการหรืออาจดําเนินการรวมกับ 

อปท. หรือถายโอนให อปท.ที่มีความพรอม

สูงกวา 

 ๔) ภารกิจการควบคุมและปองกัน

โรคติดตอรายแรง ให อปท. รวมมือกัน

ดําเนินการควบคุมและปองกันโรคติดตอ

รายแรงภายในเขตจังห วัด  ภายใตการ

กํ า หนดน โยบ า ยแล ะกํ า กั บดู แ ล ขอ ง

คณะกรรมการสุขภาพจังหวัด สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุขและ

กระทรวง ทบวง กรม อื่นที่เกี่ยวของ 
 ๕ )  ให รั ฐ มนตรี ว า ก า ร กร ะท ร ว ง

สาธารณสุข แตงตั้งผูบริหารของ อปท. เปน

พนักงานเจาหนาที่และแตงตั้งเจาหนาที่

สาธารณสุขของ อปท. เปนเจาพนักงาน

สาธารณสุขตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ.

๒๕๒๓ โดยใหปฏิบัติงานภายใตการกํากับ

ดูแลของกระทรวงสาธารณสุข 
 ๖)  ให รั ฐ มนตรี ว า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุขแตงตั้งเจาหนาที่สาธารณสุขของ 

อปท.  เปนเจาพนักงานสาธารณสุขตาม 

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๑๒ 

    ๗) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ แตงตั้งผูบริหารของ อปท. และ 

เจาพนักงานสาธารณสุขของ อปท. เปน

พนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. โรคระบาด 
สัตว พ.ศ.๒๔๙๙ 
๓.  อปท .  อาจดําเนินการระบบบริการ

สาธารณสุขในทองถิ่นไดหลายแนวทาง ดังนี้ 
      ๑) ภารกิจบริการสาธารณสุขดาน  

การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค  

แล ะ ก า ร รั ก ษ าพ ย า บ า ล ใ น เ บื้ อ ง ต น  

ใหอปท .  ดํ า เนินการเอง  หรือร วมกับ  

อปท. อื่น หรือรวมกับรัฐ 
      ๒) ภารกิจบริการสาธารณสุขดานการ

รักษาพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป

ใหเปนทางเลือก อปท. อาจดําเนินการเอง 

หรือดําเนินการรวมกับ อปท . อื่น  หรือ

สหการหรือดําเนินการรวมกับรัฐ หรือซื้อ

บริ ก า รจากภาค เอ กชน  ส วนราชก า ร 

หนวยงานของรัฐ หรือ อปท. 
๔. การถายโอนภารกิจ ยึดหลัก “งานไป  

เ งิ น ไ ป  ตํ าแหน ง ไ ป”โ ดย ให กํ า หนด
โครงสรางของ อปท. เพื่อรองรับการถายโอน 

ทั้งนี้ดานสิทธิและสวัสดิการของขาราชการที่ 

ถายโอนตองไมต่ํากวาเดิม 

 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๑๓ 

   ๕. สถานีอนามัยถายโอนให อปท. เพื่อเปน

ศูนยสุขภาพดําเนินภารกิจดานการสรางเสริม

สุขภาพปองกันและรักษาพยาบาลเบื้องตน 
และอาจพัฒนาการใหบริการรักษาพยาบาล 
ในระดับที่สูงขึ้นได 
 ทั้งนี้ ในระยะแรกใหถายโอนตามความ

พรอมของ อปท. ในพื้นที่และระยะสุดทาย

หาก อปท. ใด ไมพรอมรับการถายโอนก็ให

ถายโอนให อบจ. ดําเนินการ 
๖. ใหกระทรวงสาธารณสุขจัดทําหลักเกณฑ

ความพรอมของ อปท. ที่จะรับถายโอนสถานี

อนามัยเสนอ กกถ. เห็นชอบ  โดยกําหนด

เปนตัวชี้วัดที่ชัดเจนและไมซับซอนและ หาก

อปท .  ใดมี คุณสมบัติตามหลักเกณฑที่

กําหนดก็ใหกระทรวงสาธารณสุขถายโอน 
สถานีอนามัยให 
๗. โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 

และโรงพยาบาลศูนยหรือในระดับที่สูงกวา

ใหเปนทางเลือก โดยอาจดําเนินการใน

รูปแบบสหการ  หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามที่

คณะกรรมการการกระจายอํานาจและ

กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบ หาก อปท. 

ใดมีความพรอมก็ใหสามารถรับโอนได  
๘. ในการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข 
 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๑๔ 

   ใหแก อปท. ภารกิจดานการรักษาพยาบาล

เบื้องตน เชน การฉีดวัคซีน  ซึ่งแตเดิมไดรับ

การยกเวนโดยประกาศของ สธ. ใหกระทาํไดตาม 

พ.ร.บ.วิชาชีพฯ หลังถายโอนยังใหไดรับการ 
คุมครองตอไปและ สธ. อาจดําเนินการยกระดับ

ใหเปนวิชาชีพ เพื่อใหอปท. สามารถดําเนินการ

ดานสาธารณสุขใหมีมาตรฐานและเกิดประโยชน

สูงสุดตอประชาชนในพื้นที่ 

๙. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

ถายโอนงบประมาณด านสรางเสริมสุขภาพ   

ปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพและการรักษาพยาบาล

เบื้องตนใหแก อปท. และถายโอนงบประมาณ   

ดานบุคลากรใหกับ อปท. ที่รับโอนสถานีอนามัย

และโรงพยาบาล ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ 
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ คณะกรรมการ

การกระจายอํานาจฯ และ สธ. รวมกําหนด 
๑๐. การสรางระบบประกันคุณภาพบริการ

สาธ า รณสุ ขขอ ง  อปท .  ให ก ระท รว ง

สาธารณสุขกําหนดมาตรฐานทั่วไปของการ

จัดบริการสาธารณสุขเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ

หรือเปนคูมือปฏิบัติงานใหกับ อปท. และ

กํากับดูแลให อปท. ปฏิบัติตามมาตรฐานที่

กําหนด 
๑๑. การปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหาร

จัดการของ อปท. ใหกระทรวงสาธารณสุขม ี

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาที่ชวยเหลือ สนับสนุน ใหคําปรึกษา 

แนะนํ าท า ง เทคนิค วิช าก า ร  และก า ร

ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพใหแก อปท. 

โดยกําหนดแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 
 ๑๑.๑ กําหนดมาตรฐาน และตัวชี้ วัด

ตางๆ ในการดําเนินงานของสถานบริการ 
       ๑๑.๒ ใหมีอํานาจในการเขาไปประเมินผล

การดําเนินการดานสาธารณสุขของ อปท. 
 ๑๑.๓ ใหมีหนาที่สงเสริม จัดทาํหลกัสตูร

และคูมือการปฏิบัติงาน 
๑๒. กลไกในการบริหารจัดการและกํากับ

ดูแลระบบบริการสาธารณสุข 

   ๑๒.๑ กลไกระดับชาติ 
๑) คณะกรรมการหลักประกันสุข ภ าพ

แหงชาติมีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐาน

การใหบริการของสถานพยาบาล/ชุดสิทธิ 
ประโยชนของผูมีสิทธิในหลักประกัน อปท. 
๒) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหาร 
การถายโอนภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุข

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจ

และหนาที่บริหารจัดการดานการถายโอน

ภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และทรัพยสิน 

ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให

สามารถถายโอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓) กระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจและ หนาที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๑๖ 

   ในการกํ าหนดนโยบาย กํ ากับและติดตาม

ประเมินผลระบบบริการสาธารณสุขของ อปท. 
๔) คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานงานบริการสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่

ในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการ

ใหบริการของสถานพยาบาล และมีอํานาจสั่งการ
ในสถานพยาบาลของ อปท. ในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน

๑๒.๒ กลไกระดับจังหวัด 
๑) อาจจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพระดับ

จังหวัด ซึ่งประกอบดวยผูแทน อปท. ผูแทน

สวนราชการที่เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิ และ

ผูแทนภาคประชาชน  ทําหน าที่กํ าหนด

นโยบายกํากับดูแลและพัฒนางานดาน 
สาธารณสุขของ อปท. ในเขตจังหวัด 
๒) คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอน

ภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ระดับจังหวัด ทําหนาที่บรกิารจดัการ

เพื่อถายโอนภารกิจ บุคลากร งบประมาณ 

และทรัพยสินของกระทรวงสาธารณสุขใหแก 

อปท .  ตามหลัก เ กณฑและแนวทา งที่

คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ และ

กระทรวงสาธารสุขกําหนด 
๑๒.๓ กลไกระดับทองถิ่น 
     ใหคณะกรรมการบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น ทํา

หนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนางาน

ดานสาธารณสุขของ อปท. 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๑๗ 

๕. กระทรวงสาธารณสุข 
 ๗) สํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข 

๑๘. สถานอีนามัย  
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

๑. ใหกระทรวงสาธารณสุขจัดทําหลักเกณฑความ

พรอมของ อปท. ที่จะรับถายโอนสถานีอนามัย 

โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดที่ชัดเจนและไมซับซอน 

เสนอ กกถ. เห็นชอบ 
๒. กระทรวงสาธารณสุขแจงรายชือ่ อปท. ทีม่คีวาม

พรอม และรายชื่อสถานีอนามัยที่จะถายโอนให 

กกถ. และ อปท. ทราบ 
๓. ให อปท. ปรับโครงสรางภายใน อปท. ใหมี

สวน/กอง รองรับภารกิจที่ รับโอนและใหผูที่   

ถายโอนยังคงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาเดิม 

๔. กระทรวงสาธารณสุขถายโอนสถานีอนามัย

ทรัพยสิน งบประมาณ และบุคลากร พรอม ภารกิจ

ดานการสรางเสริมสุขภาพการปองกันโรคการ

ฟนฟูสภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องตนใหกับ 

อปท. ที่มีความพรอมใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา

กําหนด  
๕. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาตถิาย

โอนงบประมาณในสวนของสถานีอนามัยใหกับ 

อปท.  
๖. กระทรวงสาธารณสุขจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

ภารกิจดานตางๆ ของสถานีอนามัยใหถูกตอง

ครบถวน และฝกอบรมเตรียมความพรอมใหกับ 

อปท. ที่รับการถายโอน 
๗. กระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่ในการตรวจ

ติดตามประเมินผล การกําหนดมาตรฐานการ 

๒๕๕๑- 
๒๕๕๓ 

อบต. /ท./ 
มพ. /อบจ./ 

กทม. 

๒  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๑๘ 

   บริการและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข 
ของ อปท. หลังการถายโอน 
๘. กระทรวงสาธารณสุขติตามประเมนิผลและ

รายงาน กกถ. ทราบ 
 

    

  ๒.๔.๑.๒ ภารกิจดาน

การรกัษาพยาบาล 

๑๙. โรงพยาบาล 

-   โรงพยาบาลชุมชน 
-   โรงพยาบาลทั่วไป 
 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ
๑. กระทรวงสาธารณสุขจัดทําหลักเกณฑและ

วิธีประเมินความพรอม ของ อปท. เพื่อรับ

ถายโอนโรงพยาบาล เสนอ กกถ. พิจารณา

เห็นชอบ 
๒. ใหเปนทางเลือก หาก อปท. ใดมีความ

พรอมก็ใหขอความเห็นชอบจากสภา อปท. 

เพื่อขอรับการถายโอนโรงพยาบาล เมื่อสภา 

อปท . เห็นชอบแลวให อปท . แจงความ

ประสงคขอถายโอนโรงพยาบาลตอสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 
๓. ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดตั้ง

คณะกรรมการประเมินและเตรียมความ

พรอมของ  อปท .  ประกอบดวย  ผู แทน

สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัด ผูแทน อปท. ที่

ยื่นคํ า ร อง  และ ผูท รง  คุณ วุ ฒิด านการ 

สาธารณสุขตามสัดสวนที่กําหนด 
๔ .  ใหกระทรวงสาธารณสุขจัดทํ า บัญชี

ทรัพยสินบุคลากร งบประมาณ เพื่อถายโอน

โรงพยาบาลและบุคลากรใหกับ อปท. ที่ผาน

เกณฑประเมินใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด 

เมือ่ 
อปท.  

มีความพรอม 

อบต. /ท./ 
มพ./อบจ./ 
กทม. 

๒  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๑๙ 

 
 

  ๕ .  กระทรวงสาธารณสุขจัดทํา คูมือการ

ปฏิบัติงานและฝกอบรมเตรียมความพรอม

ใหกับ อปท. ที่รับการถายโอน 
๖. กระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่ในการ

ตรวจติดตามประเมินผล กําหนดมาตรฐาน

บริการและพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลของ

อปท. หลังการถายโอน และรายงาน กกถ. ทราบ   

 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๒๐ 

๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ขอบเขตการถายโอน 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 
(ปที่ถายโอน) 

ทองถิ่น 
ที่รับการ 
ถายโอน 

ประเภท 
ของ 

ภารกิจ 

หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
๑ 

๓.๑ แผนภารกิจดานการ

สงเสริมประชาธิปไตย 

ความเสมอภาคและสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน 
๓.๑.๑. กลุมภารกิจการ

คุมครองผูบริโภค 
๓.๑.๑.๑ ภารกิจชั่งตวงวัด 
กระทรวงพาณชิย 
(๑) กรมการคาภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. นายตรวจมาตราชั่ง ตวง วัด 

ตาม พ.ร.บ ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 

๒๕๔๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตการถายโอน 
 ใหกรมการคาภายในมอบอํานาจให 

อปท.  เปนนายตรวจ ชั่ง  ตวง  วัด ตาม 

พ.ร.บ. มาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒  
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ
๑ .  การเตรียมความพรอมของ  อปท .  

(ใหความรู ฝกอบรม ฯลฯ)  
๒. การอบรมเพิ่มเติมใหความรูเกี่ยวกับงาน

ชั่ง ตวง วัด 
๓ .  การปร ะ เมิ นแล ะติ ดตามผลกา ร

ดําเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท./มพ./ 
อบต./กทม. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ไ ด แ ก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม 

พ.ร.บ. มาตรา ชั่ง ตวง 

วัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ให

พนักงานสวนทองถิ่น

เปนนายตรวจ ชั่ง ตวง 

วั ด  แล ว  ขณะนี้ อ ยู

ระหวางเตรียมความ

พรอมใหแก อปท. 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๒๑ 

 ๓.๑.๑.๒ ภารกิจคุมครอง

ผูบริโภค 
 

 ขอบเขตการถายโอน 
๑. ใหผูบริหาร อปท. เปนพนักงาน 
เจาหนาที่ประจําทองถิ่น มีอํานาจตามที่

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกําหนด 

รวมทั้งใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวน

ทองถิ่นเปนพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติ

หนาที่ตามกฎหมายในเขตพื้นที่ อปท.  
๒. ให อปท. มีหนาที่ในการรับเรื่องราวรอง

ทุกขจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนําเสนอตอ 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

(สคบ.) และใหคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริ โภคพิจารณามอบอํานาจบางเรื่องที่

เห็นสมควรใหแก อปท. เพื่อแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน 
๓.  ให อปท. มีสวนรวมในคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคทุกระดับ 
๔. ใหแบงรายไดและคาปรับที่เกิดจากการ

ดําเนินงานของ อปท. ใหแก อปท.  
๕.  ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

กํ าหนดแนวทางม าตรฐ านวิ ธี ป ฏิ บั ติ 

ตลอดจนกํ ากับดูแลให คํ าแนะนํ ากา ร

ปฏิบัติงานแก อปท.  
๖. สคบ. ทําหนาที่เผยแพรและประชาสัมพันธ

ความรู เกี่ยวกับการคุมครองผูบริ โภคใน

ระดั บช าติ  สํ าห รั บก าร เผยแพร และ

ประชาสัมพันธในระดับพื้นที่ ให อปท. เปน

หนวยดําเนินการ 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๒๒ 

๒. 

 
สํานักนายกรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค (สคบ.) 

๒ .  ก า ร ใ ห ค ว า มคุ ม ค รอ ง

ผูบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. แตงตั้งผูบริหาร อปท. เปนพนักงานเจาหนาที่

ประจําทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคกําหนด รวมทั้งใหมีอํานาจ

แตงตั้ งพนักงานสวนทองถิ่ นเปนพนักงาน

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายภายในเขต

พื้นที่ อปท. 
๒. ให อปท. เปนหนวยรับเรื่องราวรองทุกขจาก

ผูบริโภคที่ไดรับความเดือนรอนหรือเสียหาย อัน

เนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจเพื่อ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ในกรณีเปนอํานาจ

ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคให อปท. 

รวบรวมเอกสาร พยานหลักฐานแลวสง สคบ. เพื่อ

เสนอคณะกรรมการฯ  
๓. ให อปท. รวมเปนกรรมการ สคบ. ในทุกระดับ 
๔. สคบ. เตรียมความพรอมใหแก อปท. โดยจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงานและฝกอบรมใหขาราชการ 

หรือพนักงานของ อปท. มีความรูในการปฏิบัติงาน 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 

ท./มพ./ 
อบต./กทม. 

 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 

แกไข พ.ร.บ. คุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ให อปท. มีอํานาจและ

ห น า ที่ ใ น ก า ร รั บ

เรื่องราวรองทุกขจาก

ผู บ ริ โ ภ ค แ ล ะ ใ ห

ผูบริหาร อปท.  เปน

พนักงานเจาหนาที่โดย

มี อํ า น า จ แ ต ง ตั้ ง 

ข า ร า ช ก า ร ห รื อ 

พนักงาน  อปท . เปน

พนักงานเจาหนาที่ตาม

กฎหมาย 
 

  ๓. การเผยแพรและประชาสัมพันธ

ความรู เกี่ ยวกั บการคุ มครอง

ผูบริโภคแกผูบริโภค 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. พนักงาน อปท. เขารับการฝกอบรมความรู

และเทคนิควิธีการที่สวนกลาง (สคบ.) 
๒. ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธความรู

แกประชาชนในเขต อปท. ของตนผานทางสื่อวิทยุ 

สื่อสิ่งพิมพ  หอกระจายขาวอยางตอเนื่อง 

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๒ 

ท./มพ./

อบจ./อบต. 
/กทม. 

๑ 

 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 

๓.๒ แผนภารกจิดานการ

ปองกันและบรรเทา      

สาธารณภัย 
๓.๒.๑ กลุมภารกิจดานการ

ปองกันและบรรเทา       

สาธารณภัย 
๓.๒.๑.๑ ภารกิจปองกัน/

บรรเทาสาธารณภัย และ

การชวยเหลือผูประสบภัย 

กระทรวงมหาดไทย 
(๓) กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. อํานาจหนาที่ในการปองกัน

ภัยฝายพลเรือนในเขต อบต. 
๕. การชวยเหลือผูประสบภัย

เบื้องตน 

ขอบเขตการถายโอน 
๑. ใหนายก อบต. เปนผูอํานวยการปองกัน

ภัยฝายพลเรือนเฉพาะในพื้นที่ของ อบต. 
 ๒. ใหนายก อบจ. เปนผูชวยผูอํานวยการ

ปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด มีหนาที่

สนับสนุนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพล

เรือนจังหวัด และชวยเหลือกิจการของ

ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนของ 

อปท. ในกรณีเกิดภัยรายแรงขนาดใหญ

ตามที่ อปท. รองขอ 
๓. ในกรณีเกิดสาธารณภัยให อปท. ให

ความชวยเหลือผูประสบภัยนอกเขตพื้นที่ได  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท./ มพ./ 
อบต./อบจ./

กทม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 

แกไข พ.ร.บ. ปองกัน

ภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๒๒ ใหนายก อบจ. 

เปนผูชวยผูอํานวยการ

ป อ ง กั น ภั ยฝ า ยพ ล

เ รือนจั งหวัด และให

น า ย ก  อ บต .  เ ป น

ผูอํานวยการปองกันภัย

ฝายพลเรือนในเขต อบต. 

 
๓.๓  แผนภารกจิการ

รักษาความสงบเรยีบรอย

และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

      

 
๓.๓.๑ กลุมภารกิจทีต่อง

จดทะเบียน 

 ขอบเขตการถายโอน 
๑. ถายโอนการจัดทําทะเบียนสัตวพาหนะ

ใหกับ อปท. ที่มีความพรอม 
๒. รายไดและคาปรับจากผูกระทําผิดตาม

กฎหมายใหตกเปนรายไดของ อปท. 
 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๒๔ 

 
๓.๓.๑.๑ ภารกิจทะเบียน

สัตวพาหนะ 

(๔)  กรมการปกครอง 
 

๖ .  การจั ดทํ าท ะ เ บียนสั ตว

พาหนะ 
 

 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
 ๑. กรมการปกครองกําหนดหลักเกณฑความพรอม

ของ อปท. เสนอ กกถ. เห็นชอบ 
๒. ใหกรมการปกครองเตรียมการ/สรางความพรอม

ใหกับ อปท. ดังนี้   
  ๑) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานใหกับ

บุคลากรของ อปท. ไดเขาใจในกฎหมายทะเบียน

สัตวพาหนะและแนวทางการปฏิบัติงาน 
   ๒) จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงานเพื่อแจกจายให

บุคลากรของ อปท. 
   ๓) จัดทํารายละเอียดงบประมาณเกี่ยวกับแบบ

พิมพตาง  ๆเพื่อให อปท. จัดตั้งงบประมาณ

รองรับการปฏิบัติงานดังกลาว 
  ๔) จัดชุดนิ เทศออกไปติ ดตามผลการ

ปฏิบัติงานของ อปท. 

ถายโอนเมือ่มี

ความพรอม 
 

ท./มพ./ 
อบต./กทม. 

 

๒ ๑. เรงแกไขกฎหมาย 
๑) พ.ร.บ.สัตวพาหนะ 

พ.ศ.  ๒๔๘๒ 
๒ )  ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง

มหาดไทยออกต าม

ความใน พ.ร.บ.สัตว

พาหนะ พ.ศ.๒๔๘๒ 
๓) ระเบียบการสัตว

พาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒ 

 
  ๓. อปท. ยื่นคํารองขอถายโอนตอกรมการปกครอง 

๔. กรมการปกครองประเมินความพรอมของ อปท.  
๕. ถายโอนการจัดทําทะเบียนสัตวพาหนะใหกับ 

อปท. ที่ผานเกณฑประเมินความพรอม 
๖. กรมการปกครองกําหนดมาตรฐานการจัดบริการ

ของ อปท. 
๗. กรมการปกครองติดตามประเมินผลและรายงาน 

กกถ. ทราบ 

  
 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๒๕ 

 
๓.๓.๑.๒ ภารกิจทะเบียน

ราษฎรและบัตรประจําตัว

ประชาชน 

๗. การทะเบียนราษฎร และ

บัตรประจําตัวประชาชน 

ขอบเขตการถายโอน 
๑. กรมการปกครองถายโอนงานทะเบียนบัตร

ประจําตัวประชาชนใหแกเทศบาลตําบลที่ยก

ฐานะมาจากสุขาภิบาล และ อบต. และถายโอน

งานทะเบียนราษฎรใหกับเทศบาลตําบลที่ยก

ฐานะมาจาก อบต. ที่มีความพรอม 
๒. กรมการปกครองถายโอนงานทะเบียนราษฎร

และงานบัตรประจําตัวประชาชนใหแก อบต.  ที่

มีความพรอม 

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๒ 

๒๕๕๒ 
- 

๒๕๕๓ 

ท. 
 
 

อบต. 
 

 

๒  

 
  ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

๑. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา 

อบต. หรือเทศบาลอาจรวมมือกันจัดบริการ

ดานการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว

ประชาชน 
๒. กรมการปกครองกําหนดหลักเกณฑ ความ

พรอมของ อปท. เสนอ กกถ. เห็นชอบ  
๓. ใหกรมการปกครองมีหนาที่ฝกอบรมและ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  เตรียมความพรอม

ใหกับ อปท.   
๔. อปท. ยื่นคํารองขอถายโอน ตอกรมการปกครอง

๕. กรมการปกครองประเมินความพรอมของ อปท. 
๖. ถายโอนใหกับ อปท. ที่ผานเกณฑประเมิน

ความพรอม 
๗. กรมการปกครองกําหนดมาตรการปองกัน

และตรวจสอบความถูกตองของงานทะเบียนราษฎร 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๒๖ 

 
  และบัตรประจําตัวประชาชนที่ถายโอนให อปท. 

๘. กรมการปกครองกําหนดเกณฑมาตรฐานการ

จัดบริการของ อปท.  
๙. กรมการปกครองติดตามประเมินผลและ

รายงาน กกถ. ทราบ 

    

 
๓.๓.๑.๓ ภารกจิทะเบียน

ครอบครัวและชือ่บุคคล 

๘. การทะเบียนครอบครัวและ

ทะเบียนชื่อบุคคล 

ขอบเขตการถายโอน 
๑. ถายโอนงานทะเบียนครอบครวัและทะเบียนชือ่

บุคคลใหแก เทศบาล  เมืองพัทยา และ อบต. ทีม่ี

ความพรอม 
๒. รายไดและคาธรรมเนียมใหตกเปนรายไดของ 

อปท. 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. กรมการปกครองกําหนดหลักเกณฑความ

พรอมของ  เสนอ กกถ. เห็นชอบ 
๒. ใหกรมการปกครองมีหนาที่ฝกอบรมและ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเตรียมความพรอม

ใหกับ อปท.  
๓. อปท. ยื่นคํารองขอถายโอนตอกรมการ

ปกครอง 
๔. กรมการปกครองประเมนิความพรอมของ อปท. 

๕. ถายโอนใหกับ อปท. ที่ผานเกณฑประเมิน

ความพรอม 
๖.ใหกรมการปกครองกําหนดมาตรฐานการ

ปองกันและตรวจสอบความถูกตองของงาน 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 
 
 
 

ท./มพ./ 
อบต. 

 
 
 
 

๓ 

 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๒๗ 

   ทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล 
๗. กรมการปกครองกําหนดมาตรฐานการ

บริการของ อปท.  
๘. กรมการปกครองติดตามประเมินผลและ

รายงาน กกถ. ทราบ 

  
 

 

 
 
๔ 
 

๓.๓.๑.๔ ภารกิจทะเบียน

รถยนต 
กระทรวงคมนาคม 
(๕) กรมการขนสงทางบก 
 
 
 

 
 
 
๙ .  การรับจดทะ เบี ยนตาม 

พ.ร.บ. รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒  

และ พ.ร.บ. การขนสงทางบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒  

ขอบเขตการถายโอน 
 ๑. ถายโอนอํานาจการรับจดทะเบียนตาม 

พ.ร.บ. รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ. การ

ขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหแก อบจ. และ 

กทม.  ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและ

มาตรฐานการรับจดทะเบียนที่กรมการขนสง

ทางบกกําหนด 
๒. ใหกรมการขนสงทางบกเรงรัดดําเนินการ

จัดทําแผนเตรียมความพรอมและจัดทําคูมือ

การปฏิบัติงานพรอมฝกอบรมให อปท. มี

ความพรอมที่จะรับการถายโอนภารกิจ 
 

 
 
 

ถายโอนเมือ่มี

ความพรอม 
 
 
 

 
 
 

อบจ./กทม. 

 

 
๒ 

 

 
 

๑. เรงแกไข พ.ร.บ. 

รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พ.ร.บ. การขนสงทาง

บ ก  พ . ศ .  ๒ ๕ ๒๒ 

เพื่อใหสอดคลองกับ

ภารกิจการถายโอน

อํ า น า จ ก า ร รั บ จ ด

ทะเบียนใหแก อบจ. 

และ กทม. 

 
 
 
 
 

๓.๓.๒ กลุมภารกิจดานการ

อนุมัตอินุญาต 
๓.๓.๒.๑ ภารกิจสถาน

บริการ 
(๖) กรมการปกครอง 

 
 
 
๑๐. การอนุญาตใหจัดตั้งสถาน

บริการ 
 
 

ขอบเขตการถายโอน 
๑. ใหถายโอนอํานาจการอนุญาตใหจัดตั้ง

สถานบริการให กทม. เทศบาล เมืองพัทยา 

และ อบต. ที่มีความพรอม 
๒. ใหผูบริหาร อปท. เปนพนักงานเจาหนาที่

ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และมี

อํานาจแตงตั้งพนักงานสวน 

 
 
 

ถายโอนเมือ่มี

ความพรอม 
 

 

 
 
 

ท./อบต./ 
มพ./กทม. 

 
 

 
 
 
๒ 
 

 
 
 
แก ไข พ.ร .บ. สถาน

บริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ให

ผูบริหาร อปท.  เปน

พนักงานเจาหนาที่  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๒๘ 

  
 ทองถิ่นเปนเจาพนักงาน 

๓.  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการขอ

อนุญาตจัดตั้งสถานบริการระดับจังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
     ๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 

   และใหมีคณะกรรมการ  

พิ จ า ร ณ า ก า ร ข อ

อนุญาตจัดตั้ งสถาน

บริการในแตละจังหวัด 

และ กทม.   

  
 สําหรับ กทมใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

เปนประธาน 
    ๒) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ เชน กรม

โยธาธิการและผังเมือง สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา เปนตน เปนกรรมการ    
๓) นายก อบจ. เปนกรรมการ 
   ๔) ผูบริหาร อปท. แตละประเภทในจังหวัด

นั้นซึ่งเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนด ประเภทละ ๑ คนเปนกรรมการ 
 ๕) ผูบริหาร อปท. ซึ่งเปนที่ตั้งของสถาน

บริการที่ขอจัดตั้งเปนกรรมการ  
ในการนี้ ให ผูบริหาร อปท. ดังกลาวเปน

กรรมการเฉพาะการพิจารณาการขออนุญาต

จัดตั้งสถานบริการซึ่งอยูในเขตพื้นที่ของตน

เทานั้น 
 ๖) ผูแทนประชาชน/ภาคประชาสังคม 

จํานวน ๒ คนเปนกรรมการ 
 ๗) ปลัดจังหวัดเปนกรรมการและ 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๒๙ 

  
 เลขานุการ สําหรับใน กทม. ใหปลัด กทม. 

เปนกรรมการและเลขานุการ  
๔.  รายไดและคาธรรมเนียมใหตกเปน

รายไดของ อปท. 

    

  
 ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

๑. ใหกรมการปกครองกําหนดหลักเกณฑความ

พรอมของ อปท. เสนอ กกถ. เห็นชอบ 
๒. กรมการปกครองมีหนาที่จัดฝกอบรมและ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเตรียมความพรอม

ใหกับ อปท.  
๓. อปท. ยื่นคํารองขอถายโอนตอกรมการ

ปกครอง 
๔. กรมการปกครองประเมนิความพรอมของ อปท. 

๕. ถายโอนใหกับ อปท. ที่ผานเกณฑการประเมนิ

ความพรอม 
 ๖. ให อปท. ที่รับถายโอนรับเรื่องราวการขอ

อนุญาตตั้งสถานบริการ และมีหนาที่ตรวจสอบ

กลั่นกรอง 
ในเบื้องตนใหเปนไปตามกฎหมายสถานบริการ

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของแลวรวบรวมเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตจดัตัง้สถาน

บริการระดับจังหวัด 
๗. ใหคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาต

จัดตั้งสถานบริการ พิจารณาความ 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๓๐ 

  
 
 

เหมาะสมและใหความเห็นชอบ จากนั้นให

สงเรื่องใหพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. 

สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เปนผูพิจารณา 
ออกใบอนุญาต  
๘.  ใหกรมการปกครองกําหนดมาตรฐาน

การใหบริการของ อปท.  
๙. กรมการปกครองติดตามประเมินผลและ

รายงาน กกถ. ทราบ 
 

   
 

 

 
๓.๓.๒.๒ ภารกจิโรงแรม ๑๑ .  ก ารอนุญาตให จั ดตั้ ง

โรงแรม 
 

ขอบเขตการถายโอน 
๑. ใหถายโอนอํานาจการอนุญาตและรับจด

ทะเบียนใหเปดดําเนินกิจการโรงแรมให กทม. 

เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. ที่มีความพรอม 
๒. ใหผูบริหาร อปท. เปนนายทะเบียนตาม 

พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓. ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาต

จัดตั้งโรงแรมระดับจังหวัด และ

กรุงเทพมหานครประกอบดวย 
      ๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน สําหรับ 

กทม. ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปน

ประธาน 
 ๒) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ เชน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักงานตาํรวจ

แหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการ 

ถายโอนเมือ่มี

ความพรอม 
 
 

ท./อบต./

มพ./กทม. 
 
 
 

๒ 
 

แ ก ไ ข ป ร ะ ก า ศ

กระทรวงมหาดไทยลงวันที ่

๑๕ สิ งหาคม ๒๕๔๘ 

เพื่อให ผูบริหาร อปท. 

เปนนายทะเบียนและให

คณะกรรมการสงเสริม

กํ ากั บธุ รกิ จโรงแรม 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาการขออนุญาต

จัดตั้ งโรงแรมในแตละ

จังหวัดและ กทม.แกไข

กฎกระทรวงที่ เกี่ยวของ

เพื่อให ผูบริหาร อปท. 

เปนเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาต 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๓๑ 

 
  ทองเที่ยวและกีฬา เปนตน เปนกรรมการ 

      ๓) นายก อบจ. เปนกรรมการ 
 ๔) ผูบริหาร อปท. แตละประเภทใน

จังหวัดนั้นซึ่งเลือกกันเองตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนด ประเภทละ ๑ คนเปน

กรรมการ 
๕) ผูบริหาร อปท. ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงแรม

ที่ขอจัดตั้งเปนกรรมการ ในการ 
นี้ใหผูบริหาร อปท. ดังกลาว เปนกรรมการ

เฉพาะการพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้ง

โรงแรมซึ่งอยูในเขตพื้นที่ของตนเทานั้น 
 ๖) ผูแทนประชาชน/ภาคประชาสังคม 

จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ 
 ๗) ปลัดจังหวัดเปนกรรมการและ

เลขานุการ สําหรับใน กทม. ใหปลัดกทม. 

เปนกรรมการและเลขานุการ 
๔. รายไดและคาธรรมเนียมการอนุญาตให

ตกเปนรายไดของ อปท. 
 

    

 
  ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

๑. ใหกรมการปกครองกําหนดหลักเกณฑ

ความพร อมของ  อปท .  เสนอ  กกถ . 

เห็นชอบ 
๒. กรมการปกครองมีหนาที่จัดฝกอบรม

และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเตรียมความ 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๓๒ 

  
 พรอมใหกับ อปท.  

๓. อปท. ยื่นคํารองขอถายโอนตอกรมการ

ปกครอง 
๔. กรมการปกครองประเมินความพรอม

ของ อปท.  
๕. ถายโอนภารกิจใหกับ อปท. ที่ผานเกณฑ

การประเมินความพรอม 
๖. ให อปท. ที่รับการถายโอนรับเรื่องราว

เกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งโรงแรม และมี

หนาที่ตรวจสอบกลั่นกรองในเบื้องตนให

เปนไปตามกฎหมายโรงแรมและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ แลวรวบรวมเรื่องราวเสนอ 

คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตจัดตัง้

โรงแรมระดับจังหวัด 
๗.ใหคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาต

จัดตั้งโรงแรม พิจารณาความเหมาะสมและให

ความเห็นชอบ จากนั้นใหสงเรื่องใหนายทะเบียน

ตาม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป น   

ผูพิจารณาออกใบอนุญาต 
๘.  ใหกรมการปกครองกํ าหนดเกณฑ

มาตรฐานการใหบริการของ อปท.  
๙. กรมการปกครองติดตามประเมินผลและ

รายงาน กกถ. ทราบ 
 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๓๓ 

 
๓.๓.๒.๓ ภารกิจการพนัน ๑๒. การอนุญาตใหเลนการพนัน      ขอบเขตการถายโอน 

๑. ใหถายโอนอํานาจการอนุญาตใหเลนการ

พนันให กทม. เทศบาล เมือง  

ถายโอนเมือ่มี

ความพรอม 
 

ท./มพ./ 
อบต./กทม. 

 

๒  

 
  พัทยา และ อบต. ที่มีความพรอม  

๒. ใหผูบริหาร อปท. เปนเจาพนักงานผู

ออก ใบอนุญาตให เ ล นกา รพนันตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ขอ ๔ ก 
๓. รายไดและคาธรรมเนียมใหตกเปน

รายไดของ อปท. 

    

 
  ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

๑. ใหกรมการปกครองกําหนดหลักเกณฑความ

พรอมของ อปท. เสนอ กกถ. เห็นชอบ 
๒. กรมการปกครองมีหนาที่จัดฝกอบรมและ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเตรียมความพรอม

ใหกับ อปท.  
๓. อปท. ยื่นคํารองขอถายโอนตอกรมการ

ปกครอง 
๔. กรมการปกครองประเมนิความพรอมของ อปท.

๕. ถายโอนภารกิจใหกับ อปท. ที่ผานเกณฑการ

ประเมิน 
๖. กรมการปกครองกําหนดเกณฑมาตรฐานการ

ใหบริการของ อปท.  
๗. กรมการปกครองติดตามประเมินผลและ

รายงาน กกถ. ทราบ 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๓๔ 

 
๓.๓.๒.๔ ภารกิจการเรี่ยไร ๑๓. การอนุญาตใหมีการเรี่ยไร ขอบเขตการถายโอน 

๑.ใหถายโอนอํานาจรับเรื่องและอนญุาตการ

เรี่ยไรให กทม. เทศบาล เมืองพัทยา และ 

อบต. ที่มีความพรอม 
๒ .  ให ผู บริ ห าร  อปท .  เปนพนั กง าน

เจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร 

พ.ศ. ๒๔๘๗  
๓.รายไดและคาธรรมเนียมใหตกเปนรายได

ของ อปท. 

ถายโอนเมื่อมี

ความพรอม 

ท./ มพ./ 
อบต./ กทม.

๓ แกไขกฎกระทรวงเรื่อง 

แ ต ง ตั้ ง พ นั ก ง า น

เจาหนาที่ และกําหนด

หลั กเกณฑ วิ ธีการขอ

อนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร

และทําการเรี่ยไร พ.ศ. 

๒๕๔๘ เพื่อใหผูบริหาร 

อปท .  เป นพนั กงาน

เจาหนาที่และเพื่อให 

  
 ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

๑. กรมการปกครองกําหนดเกณฑความ

พรอมของ อปท. เสนอ กกถ. เห็นชอบ 
๒. กรมการปกครองมีหนาที่จัดฝกอบรม

และจัดทําคูมือปฏิบัติงานเตรียมความพรอม

ใหกับ อปท.  
๓. อปท. ยื่นคํารองขอถายโอนตอกรมการ

ปกครอง 
๔. กรมการปกครองประเมินความพรอม

ของ อปท.  
๕. ถายโอนภารกิจใหกับ อปท. ที่ผานเกณฑ

การประเมิน 

๖. ถายโอนอํานาจการรับเรื่องราวการ  
อนุญาตใหมีการเรี่ยไรให อปท. ซึ่งผู ขอรับ

อนุญาตมีภูมิลําเนาอยู กรณีผูขอรับอนุญาต 

   อปท. เปนสถานที่ยื่นคํา

ขออนุญาต 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๓๕ 

 
  เปนนิติบุคคล องคกร หางรานเอกชน ให 

ยื่นตอ อปท. ที่นิติบุคคล องคกร หางราน 

นั้นตั้งอยู 
๗ .  ใหกรมการปกครองกําหนดเกณฑ

มาตรฐานการใหบริการของ อปท.  
๘. กรมการปกครองติดตามประเมินผลและ

รายงาน กกถ. ทราบ 
 

    

 
๓.๓.๒.๕ ภารกิจการขาย

ทอดตลาดและการคาของเกา 
๑๔. การอนุญาตขายทอดตลาด

และคาของเกา 
ขอบเขตการถายโอน 
๑. ใหถายโอนอํานาจรับเรื่องอนุญาตการขาย

ทอดตลาดและคาของเกาให กทม.เทศบาล เมือง

พัทยา และ อบต. ที่มีความพรอม  
๒. ใหพนักงานสวนทองถิ่นเปนนายตรวจ 
๓. มอบอํานาจการรับเรื่องราวการขออนุญาต

การขายทอดตลาดและคาของเกาให อปท. ซึ่ง

เป นที่ ตั้ งของสถานที่ ที่ จัดให มี การขาย

ทอดตลาดหรือคาของเกา 
๔. ใหผูบริหาร อปท. เปนพนักงานเจาหนาที่   

ผูออกใบอนุญาตและใหขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถิ่นเปนนายตรวจตาม พ.ร.บ. ควบคุม

การขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ.๒๔๗๔ 
๕. คาธรรมเนียมใหตกเปนรายไดของ อปท. 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ
๑. ใหกรมการปกครองกําหนดหลักเกณฑ 

ถายโอนเมือ่มี

ความพรอม 
ท./มพ./ 

อบต./กทม.

๓ 
 

แกไขกฎกระทรวงฉบบั

ที่  ๙  (พ .ศ .๒๕๔๘ 

เพื่อใหผูบริหาร อปท. 

เปนเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตและเพื่อให

ข า ร า ช ก า ร ห รื อ

พนักงานสวนทองถิ่น

เปนนายตรวจ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพรอมเสนอ กกถ. เห็นชอบ 
๒. กรมการปกครองมีหนาที่จัดฝกอบรม

และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเตรียมความ

พรอมใหกับ อปท. 
๓. อปท. ยื่นคํารองขอถายโอนตอกรมการ

ปกครอง 
๔. กรมการปกครองประเมินความพรอม

ของ อปท.  
๕. ถายโอนภารกิจใหกับ อปท. ที่ผานเกณฑ

ประเมิน 
๖ .  ใหกรมการปกครองกําหนดเกณฑ

มาตรฐานการใหบริการของ อปท. 
๗. กรมการปกครองติดตามประเมนิผลและ

รายงาน กกถ. ทราบ 

    

 

๓.๓.๒.๖ ภารกิจสถาน

ประกอบกิจการน้าํมนั

เชือ้เพลงิ 

 

 ขอบเขตการถายโอน 
๑.ใหถายโอนงานการอนุญาตใหเก็บและจํา

หนวยน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิด รวมทั้งเปน

พนักงานเจาหนาที่ตาม 

    

๕. กระทรวงพลังงาน 
(๖) กรมธุรกิจพลงังาน 

๑๕. การตรวจตราสถานที่เก็บ

รักษาน้ํามันเชื้อเพลิงลักษณะที่

หนึ่ ง  (ร านค าปลี ก จําหน า ย

น้ํามันเชื้อเพลิงรายยอย) 
๑๖.   การรับแจงการประกอบ

กิจการและการตรวจตรา    

พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ 

ยกเวน  คลังน้ํ ามัน  สถานีบริการน้ํ ามัน

เชื้อเพลิงประเภท ฉ รถขนสงน้ํามันเ 
ชื้อเพลิงและระบบขนสงน้ํามันทางทอให 

เทศบาล เมืองพัทยา อบต. และกทม. ทัง้นี ้ตาม

หลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไข และมาตรฐานที่กรม 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๒ 

ท./มพ./ 
อบต./กทม. 

 

๑ 
 

๑ . แ ก ไ ข  พ . ร . บ .

ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลงิ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ให อปท. 

มีอํานาจตรวจตราและ

ก า ร อ นุ ญ า ต ส ถ า น

ประกอบกิจการน้ํามัน 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๓๗ 

   ๑๖.๑  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน

เชื้อเพลิงลักษณะที่สอง 
(โรงงานขนาดเล็กเพื่อการเกษตร) 
 ๑๖.๒  สถานีบริการน้ํ ามัน

เชื้อเพลิงประเภท ค.  ลกัษณะทีห่นึง่ 

(ปมถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก) 
     ๑๖.๓  สถานีบริการน้ํ ามัน

เชื้อเพลิงประเภท ง.          (ปม

หลอดแกวมือหมุน) 
 ๑๖.๔  สถานีบริการน้ํ ามัน

เชื้อเพลิง ประเภท จ.ลักษณะที่หนึ่ง 

(สถานีบริการทางน้ําขนาดเล็ก) 
๑๗. การอนุญาตประกอบกจิการและ

ตรวจตรา 
  ๑๗.๑  สถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิง ประเภท ก. (สถานีบริการ

มาตรฐานบนถนนใหญ 
๑๗.๒. สถานีบริการน้ํามันเชือ้เพลงิ 

ประเภท ข. (สถานี  บริการมาตรฐาน

ขนาดเล็กในซอย) 
๑๗.๓  สถานีบริการน้ํามันเชือ้เพลงิ 

ประเภท ค. ลักษณะที่สอง (ปมถัง

ลอยดีเซลริมทางขนาดใหญ) 

ธุรกิจพลังงานกําหนดในระยะเริ่มแรก หาก 

อบต. ใดไมสามารถรับการถายโอนภารกิจ

ขางตนได ก็ใหมอบให อบจ. เปนผูดําเนินการ

ไปพลางกอน จนกวา อบต. นั้นจะสามารถรับ

การถายโอนภารกิจได 
๒. รายไดและคาธรรมเนียมการอนุญาตให

ตกเปนรายไดของ อปท. 
 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑.    แตงตั้ งให เปนพนักงานเจาหนาที่  

ตรวจตราตาม  พ .ร .บ .  ควบคุมน้ํ ามัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒.   แตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่   
รับแจงการประกอบกิจการและตรวจตรา

ตาม  พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามัน เชื้อเพลิง พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๓.   แตงตั้งใหเปนผูอนุญาตและพนักงาน

เจาหนาที่ตรวจตรา ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔.  ตรวจตราสถานประกอบกิจการน้ํามัน

เชื้อเพลิงรวมกับกรมธุรกิจพลังงาน 
๕. ตรวจตราและพิจารณาอนุญาต สถาน

ประกอบกิจการน้ํามัน  เชื้อเพลิงรวมกับ

กรมธุรกิจพลังงาน 

   เชื้อเพลิง 
๒ .  ประกาศแต งตั้ ง

เจาหนาที่ อปท. เปน

พนั ก ง าน เ จ าหน าที่

ต ร วจตาม  พ . ร .บ . 

ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลงิ 

พ.ศ.๒๕๔๒ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๓๘ 

 
 

 ๑๗ .๔   สถานีบริการน้ํ ามัน

เชื้อเพลิง ประเภท จ. ลักษณะที่

สอง(สถานีบริการทางน้ําขนาด

ใหญเก็บน้ํามันเบนซิน) 

 

๖.  กรมธุรกิจพลังงาน จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

และฝกอบรมให อปท. มีความพรอมและพัฒนา

บุคลากรอยางตอเนื่อง  โดยอบรมตามหลักสูตรของ

กรมธุกิจพลังงาน พรอมทั้งฝกงานใหแกบุคลากร 

ซึ่งตองผานการประเมินผลจากกรมธุรกิจพลังงาน 
 

    

 
 
๖. 
 
 
 

๓.๓.๒.๗ ภารกิจสุราและยาสูบ 

กระทรวงการคลงั 

 (๗)  กรมสรรพสามิต 

 
 
 
๑๘ การอนุญาตใหขายสุรา 
๑๙ การอนุญาตใหขายยาสูบ 
 
 

ขอบเขตการถายโอน 
๑.ใหถายโอนอํานาจการอนุญาตใหขายสุรา

ตามกฎหมายวาดวยสุรา และขายยาสูบตาม

กฎหมายวาดวยยาสูบ ใหแกเทศบาล เมือง

พัทยา อบต. และ กทม. 
๒. รายไดและคาธรรมเนียมการอนุญาตให

ตกเปนรายไดของ อปท. 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๒ 

ท./มพ./ 
อบต./กทม. 

 

๑ 
 

๑. เรงแกไข พ.ร.บ. 

สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และ 

พ.ร .บ . ยาสูบ พ .ศ. 

๒๕๐๙ ใหสอดคลอง

กับภารกิจที่ถายโอน 
 
 

 
๗ 

 

๓.๓.๓ กลุมภารกิจดานการ

เปรียบเทียบปรับ 
สวนราชการไมสังกดัสํานัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง 
(๘) สํานักงานตํารวจ

แหงชาต ิ
๓.๓.๓.๑ ภารกจิการออก

ใบสั่งการกระทําความผิด

ตามกฎหมายจราจร 
 

 

 

 
๒๐ การออกใบสั่งการกระทาํผิด

ตาม  พ .ร .บ .  จราจรทางบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒  

 

 

 

 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. การออกใบสั่งการกระทําผิดตาม พ.ร.บ. 

จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะความผิด

การจอดรถในที่หามจอดหรือกีดขวาง

การจราจร 
๒. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานและ 

 

 

 
๒๕๔๖ 

- 
๒๕๕๒ 

 

 

 

 
ท./มพ./ 

อบต./กทม. 

 

 

 

 
๑ 

 

 

 
 

๑ แกไข พ.ร.บ. จราจร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยให 

อปท. มีอํานาจออกใบสั่ง

และเปรียบเทียบปรับ

ตามภารกิจที่ไดรับการ

ถายโอน 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๓๙ 

   ฝกอบรมบุคลาการของ อปท. ใหมีความรูใน

การปฏิบัติหนาที่ 
    

 ๓.๓.๓.๒ ภารกิจการ

เปรียบเทียบปรับ 
 
 

๒๑. อํานาจเปรียบเทียบปรับตาม 
ก.  พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 

๒๕๒๒ 
ข. ขอบัญญัติทองถิ่น 
ค.  พ.ร.บ. ตางๆ 

   (๑) พ.ร.บ. รักษาคลอง รศ. 

๑๒๑ 
   (๒) พ.ร.บ. คันและคูน้ํา พ.ศ.  

๒๕๐๕ 
  (๓) พ.ร.บ. ควบคุมสุสาน

และ ฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ขอบเขต/วิธีปฏิบัติ 

๑. อปท. มีอํานาจเปรียบเทียบปรับตาม 

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในขอหา

จอดรถในที่หามจอดหรือจอดรถกีดขวาง

การจราจร 
๒ .  ขอ บัญญัติทองถิ่ น  อปท .มีอํ านาจ

ดําเนินการไดเอง  
๓. ความผิดตาม พ.ร.บ.ตาง ๆ ในขอ ค. ให 

อปท. มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ ดังนี้ 
 ๓.๑ ความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวา

ความผิดลหุโทษหรือ  

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๒ 
 

ท/มพ./ 
อบจ./อบต./

กทม. 

๑ ๒. แกไข พ.ร.บ. ใน

ขอ ค. ตั้งแตขอ (๑)-

(๗)โดยให อปท. มี

อํานาจเปรียบเทียบ

ปรับในความผิดที่มี

อัตราโทษไมสู งกว า

ความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดที่มีโทษปรับ

ส ถ า น เ ดี ย ว แ ก ไ ข

กฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

   (๔) พ.ร.บ. ควบคุมการฆาและ

การจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕  
  (๕) พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพผู

ไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๖) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 

๒๕๓๕ 
 (๗) พ.ร.บ. การรักษาความ

สะอาดและความเป นระเบียบ

เรียบรอยของบ านเมือง  พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

๓.๒ ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 
๔. ถาผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบ

ปรับหรือยินยอมแตไม 
ชําระคาปรับภายในเวลาที่กําหนด ใหสง

พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป 
๕. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานและฝกอบรม

บุคลากรของอปท. ใหมีความรูในเรื่องการ

ใชอํานาจเปรียบเทียบปรับ 

   เ พื่ อ จั ด ส ร ร เ งิ น

คาธรรมเนียมใหแก 

อปท. 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๔๐ 

 
 
๘ 

๓.๓.๔ กลุมภารกิจดาน

แรงงานตางดาว 
กระทรวงแรงงาน 
(๙) กรมการจดัหางาน 
 ๓.๓.๔.๑ ภารกิจการ

ควบคุมแรงงานตางดาว 
 

๒๒ การควบคุมแรงงานตางดาว ขอบเขตการถายโอน 
 ใหแจงขอมูลคนตางดาวที่ไดรับอนุญาต

ใหทํางานในราชอาณาจักร และใหจัดสรร

เงินคาธรรมเนียมการอนุญาตใหคนตางดาว

ทํางานในราชอาณาจักรไทยใหแก อปท. ซึ่ง

เปน พื้นที่ที่ คนตางด าวทํา งานอยู เ พื่อ

สนับสนุนการรักษาความเปนระเ บียบ

เรียบรอยในทองถิ่น 

๒๕๕๑- 
๒๕๕๒ 

ท./มพ./ 
อบต./กทม. 

๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๔๑ 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเทีย่ว 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ขอบเขตการถายโอน 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
(ปที่ถายโอน) 

ทองถิ่น 
ที่รับการถาย

โอน 

ประเภท

ของ

ภารกิจ 

หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
๑ 

๔.๑ แผนภารกจิดานการ

สงเสริมการลงทุน 
๔.๑.๑ กลุมภารกิจสงเสริม

การลงทุน 
๔.๑.๑.๑ ภารกิจสงเสริม

การลงทุน 

 กระทรวงอุตสาหกรรม 
(๑) สาํนกังานคณะกรรมการ 

สงเสริมการลงทนุ (สกท.) 

 
 
 
 
 
 

๑.   งานบริการขอมูลนักลงทุน 

๒.  งานศึกษาลูทางการลงทุนใน

แตละทองถิ่น 
๓. งานเผยแพรและขอมูลการ

ลงทุน 

 
 
ขอบเขตการถายโอน     
ใหจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริม 
การลงทุนระดับจังหวัด ประกอบดวยผูแทน 

อปท. ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ และ

ผูทรงคุณวุฒิ โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการ

ประสานการจัดทําแผนการสงเสริมการ

ลงทุนของทองถิ่นในเขตจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๑ 

 
 

 
 

 
 
 
 

ท./อบจ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๑ 
 
 

 
 
ภารกิจที่๑-๓ สกท . 

ร ว มดํ า เ นิ น ก า รกั บ 

อปท .  รวมทั้ ง เรง รัด

การจัดตั้งคณะทํางาน

หรือคณะอนุกรรมการ

สงเสริมการลงทุนใน

ส ว น ภู มิ ภ า ค เ พื่ อ

พิจารณาหาแนวทาง

แ ล ะ พั ฒ น า ค ว า ม

รวมมือในกิจกรรม 

  ๔. การสงเสริมการลงทุนในเขต

พื้นที่ อปท. 

ขอบเขตการถายโอน 
ให อปท. ที่เปนเขตพื้นที่ ที่จะใหการสงเสริมการ

ลงทนุ มสีวนรวมในการพิจารณาใหความเห็นตอ 

กิจกรรม/โครงการ ที่คณะกรรมการสงเสริมการ 
ลงทนุจะใหการสงเสริม 
 
 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

ท./มพ./ 
อบจ/อบต./

กทม. 

๓ ตางๆ รวมกันและทกุ

กิจกรรมสามารถเริม่

ดําเนนิการไดเลยโดย

ไมตองแกไขกฎหมาย 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๔๒ 

 ๔.๒  แผนภารกิจดานการ

พัฒนาอุตสาหกรรม 
๔.๒.๑ กลุมภารกิจการดูแล

โรงงาน 
๔.๒.๑.๑ ภารกจิการดูแล

โรงงาน 

 ขอบเขตการถายโอน 
๑. พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหแบง

โรงงานออกเปน ๓ จําพวก 
 ๑.๑ โรงงานจําพวก ๑ ไดแก โรงงานประเภท 

ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได

ทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการ

โรงงาน ไมตองยื่นขออนุญาต แตตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
  ๑.๒ โรงงานจําพวก ๒ ไดแก โรงงานประเภท ชนิด 

และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานตองแจง

ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนไมตองขออนุญาต 

แตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทีก่ําหนดเชนกัน  
   ๑.๓ โรงงานจําพวก ๓ ไดแก  โรงงานประเภท 

ชนิด และขนาดที่การตั้ งโรงงานจะตองไดรับ

อนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได 
  ๑) การอนุญาตใหตั้งโรงงานใน อปท. หนึ่งที่มี

ผลกระทบตออปท. อื่น ๆ ควรคงไวที่กรม

โรงงานอุตสาหกรรม 
    ๒) กรณีโรงงานขนาดเล็กที่ไมมีผลกระทบกับ 

อปท. อื่น ใหถายโอนใหเทศบาล    เมืองพัทยา 

อบต. และ กทม. ในเขตพื้นที่ อนุญาตใหตั้ง

โรงงาน รวมทั้งการควบคุม  ดูแล ตรวจตราการ

ดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมาย โดย 
 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๔๓ 

   กรมโรงงานอุตสาหกรรมอาจกํ าหนด

หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ และมาตรฐาน

การพิจารณาได 
      นอกจากนั ้น  ควรมอบหมายให 

อปท .  ควบค ุม  ดูแล  ตรวจตรา  และ

แนะนําโรงงานที่ไดรับอนุญาตจากกรม

โรงง านอ ุตส าหกรรมแล ว  ใหดํา เ น ิน

กิจการใหเปนไปตามกฎหมายภายใต

ห ล ัก เ ก ณ ฑ  เ งื ่อ น ไ ข  ว ิธ ีก า ร  แ ล ะ

มาตรฐานที ่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กําหนดไว 
     ๓) กรณีนิคมอุตสาหกรรม ตั้งอยูใน

เขต  อปท .  ใดใหผู บริหาร อบจ .  และ

ผู บร ิห า รท อ งถิ ่นที ่เ ป นที ่ตั ้ง ขอ งน ิคม

อุตสาหกรรมนั้นรวมเปนคณะกรรมการ

บริหารของการนิคมอุตสาหกรรมนั้นดวย

     ๔) ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบ

อํานาจในการอนุญาตตั้งโรงงานใหแก อปท. 

ดังนี้ 
  ๔ .๑  สํ าห รับ  อบต .  มอบอํ านาจการ

อนุญาตตั้ ง โรงงานกํ าลั งการผลิตของ

เครื่องจักรไมเกิน ๒๐๐ แรงมา 
   ๔.๒ เทศบาล และ อปท. รูปแบบพิเศษ 

มอบอํานาจการอนุญาตตั้งโรงงานกําลังการ

ผลิตของเครื่องจักรไมเกิน ๕๐๐ แรงมา 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๔๔ 

      ๔.๓ การตั้งโรงงานในเขต  อบต. หาก

กําลังการผลิตของเครื่องจักรเกิน ๒๐๐ 

แรงมา แตไมเกิน ๕๐๐ แรงมา มอบอํานาจ

การอนุญาตตั้งโรงงานใหแก อบจ. เปน  

ผูอนุญาต 
๒. เครื่องจักรที่ไดมีการจดทะเบียนและตั้งอยู

ในเขตอปท.ใด ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แจงขอมูลของเครื่องจักรให อปท. นั้นทราบ 

เ พื่อ เปนขอมู ลประกอบการพิจ ารณา

ดําเนินการดานคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือการ

จัดเก็บรายได เปนตน 
๓. ให อปท. เปนหนวยงานรับขอรองเรียน

หรือเหตุเดือดรอนจากการประกอบกิจการ

โรงงาน และแจงขอรองเรียน รวมทั้งขอมูล

การกอเหตุเดือดรอนที่ยังไมไดรับการแกไข

ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแกไข 
 

    

 (๒)   กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม (กรอ.) 

๕. การกํากับดูแลโรงงานจําพวก

ที่  ๑ 
 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. มอบอํานาจในการตรวจสอบและการ

จัดทําสถิติขอมูล 
๒ .  แต งตั้ ง เจ าหน าที่ ส วนทองถิ่ น เปน

พนักงานเจาหนาที่  
๓. สงมอบเอกสารและคูมือปฏิบัติงาน 
 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๓ 

ท./มพ./ 
อบต./กทม. 

 

๑ แกไขกฎหมาย พ.ร.บ. 

โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให 

อปท. รับเรือ่งการขอ

อนญุาตและเปนพนักงาน

เจาหนาทีต่ามภารกิจที่

ไดรับการถายโอน 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๔๕ 

  ๖ .  การรับแจ งการประกอบ

กิจการโรงงานจําพวกที่  ๒ 

ขั้นตอน/วิธีปฏบิัต ิ
๑. มอบอาํนาจใหเปนผูรับแจง 
๒. การตรวจติดตามกาํกับดูแล กรอ. ดําเนินการ 
๓. แตงตัง้เจาหนาที่สวนทองถิ่นเปน

พนักงานเจาหนาที ่
๔. จัดฝกอบรมผูไดรับการ แตงตัง้เปน

พนักงานเจาหนาที ่
๕. สงมอบเอกสารและคูมอืปฏิบัตงิาน 
 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๓ 

ท./มพ./ 
อบต./กทม. 

๑  

  
 

๗ .  การกํ า กั บดู แล โรง ง า น

จําพวกที่  ๓ 
 

ขั้นตอน/วิธีปฏบิัต ิ
๑. มอบอํานาจการอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานที่ไมกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

และชุมชนโดยรวม ตามประเภทที่ กรอ. 

กําหนด 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๓ 

ท./มพ./ 
อบต./

กทม./อบจ. 
 

๒  

   ๒. กําหนดประเภทโรงงานที่จะมอบหมาย 
๓ .  แต งตั้ ง เจ าหน าที่ ส วนทองถิ่ น เปน

พนักงานเจาหนาที่และผูอนุญาต 
๔. จัดการฝกอบรม 
๕. สงมอบเอกสารและคูมือปฏิบัติงาน 

 

    

  ๘. การตรวจสอบกรณีโรงงาน

กอเหตุเดือดรอน 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ

๑ .  มอบหมายการรับขอรอง เ รียนเหตุ

เดือดรอนจากการประกอบกิจการโรงงาน

และแจงขอรองเรียน รวมทั้งขอมูลการกอ  

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๓ 

ท./ มพ./ 
อบต./

กทม./อบจ. 

๒ 

 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๔๖ 

 
  เหตเุดือดรอนที่ยังไมมกีารรองเรียนให 

กรอ. ทราบ และให กรอ. เปนหนวยงาน

ตรวจติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงาน

ของ อปท. 

   

 

 
 ๙. การอนุญาตใหตั้ งโรงงาน

ขนาดเล็กใน อปท. หนึ่งที่ไมมี

ผลกระทบกับอี ก  อปท .อื่ น

รวมทั้งการควบคุม ดูแล ตรวจ

ตรา  การดํ าเนินกิจกรรมให

เปนไปตามกฎหมายภายใต

หลัก เกณฑ เ งื่อนไข  วิธีการ  

และมาตรฐานที่กรมโรงงาน

กําหนด 

๒. แตงตั้งเจาหนาที่ อปท.  เปนเจาหนาที ่
๓. รับขอรองเรียน 
๔. จัดการฝกอบรม 
๕. สงมอบเอกสารและคูมือปฏิบัติ 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๓ 

ท./มพ./ 
อบต./

กทม./อบจ. 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

 

 ๔.๓ แผนภารกิจดานการ

วางแผนและจัดทํามาตรฐาน 
๔.๓.๑ กลุมภารกิจการ

พัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม 
๔.๓.๑.๑ ภารกิจกําหนด

มาตรฐานอุตสาหกรรมและ

เผยแพรมาตรฐานอุตสาหกรรม 

๑๐ .  การกํ าหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและ

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ

 ใหผูแทน อปท. เขาไปมีสวนรวมในการ

กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

ท./มพ./ 
อบต./

กทม./อบจ. 
 

๓ 
 

 

 (๓) สํานกังานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

๑๑ .  การเผยแพรมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 

ขอบเขตการถายโอน 
 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

ท./มพ./ 
อบต./ 

กทม./อบจ. 

๓  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๔๗ 

   สนับสนุนขอมูลมาตรฐานอุตสาหกรรมแก อปท. 

เพื่อเผยแพรและสรางความรูความเขาใจแก

ประชาชนใหสามารถนําไปใชในการปองกันสิทธิ

ของตนเองในการอุปโภคสินคาใหมีคุณภาพ 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. จัดทําคูมือมาตรฐานอุตสาหกรรม 
๒. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
๓. จัดกิจกรรมตางๆ  

  
 

  

 
 
 
 
 
 

๔.๔  แผนภารกจิดานการ

ทองเที่ยว 
๔.๔.๑ กลุมภารกิจดานการ

สงเสริมการทองเที่ยว 
๔.๔.๑.๑ ภารกิจดานการ

สงเสริมการทองเที่ยว 

 ขอบเขตการถายโอน 
๑. ให อปท. จัดทํางบประมาณวางแผนการ

พัฒนาการทองเที่ยวภายใน อปท.  
๒ .  ปรับปรุ งดู แล บํ า รุ ง รั กษาสถานที่

ทองเที่ยวภายใน อปท. 
๓. จัดทําสื่อประชาสัมพันธในระดับ อปท. 

   ๑.  แกไข พ.ร.บ. การ

ทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และ 

พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและ

มัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ใหมีผูแทน อปท.ใน 
๒. 
 

กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา 
 (๔) สํานกังานพัฒนาการ

ทองเที่ยว 
 

๑๒. การวางแผนการทองเที่ยว 
๑๓. การปรับปรุงดูแลรักษา

สถานที่ทองเที่ยว 
๑๔. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

๔. สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว เปนผู 
กํ าหนดนโยบายในการส ง เ ส ริมแล ะ

พัฒนาการทองเที่ยวในภาพรวมของ 
ประเทศและใหคําแนะนําความรูทางเทคนิค

ใหคําปรึกษาและชวยเหลือในดานการทํา 
สื่ อประช าสัม พันธ ระดั บประเทศและ

นานาชาติ      

     นอกจากนั้น สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 

ดูแลในเรื่องการคุมครองผูบริโภคดาน 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๑ 
 

ท./มพ./

อบจ./อบต./

กทม. 

๒ คณะกรรมการทุกระดับ 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๔๘ 

 
 
 
 
 
 

  การทองเที่ยว เชน การอนุมัติ ตรวจสอบ และ

ควบคุมธุรกิจทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การ

ทองเที่ ยวและ พ.ร.บ.ธุ รกิจนํ าเที่ ยวและ

มัคคุเทศกฯ  และเปนผูวางแผนแมบทการ

ทองเที่ยวในระดับจังหวัด ใหจังหวัดและทองถิ่น

ในเขตจังหวัดรวมกันดําเนินการ 

 
 

 

 
  

   ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ
๑.  มอบหมายการบริหารจัดการในการพัฒนา

แหลงทองเที่ยวให อปท. 
๒.  ให  อปท. มีอํานาจเก็บคาธรรมเนียมในการ

บํารุงรักษาสิ่งแวดลอมจากผูประกอบการใน

พื้นที่ 

    

 (๕) การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย (ททท.) 
(รัฐวิสาหกิจ) 

๑๕) การจัดทําแผนการตลาด

ดานการทองเที่ยวของทองถิ่น 
๑๖ )  ก า รดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม

สงเสริมการขายรูปแบบตางๆ 

เพื่อประชาสัมพันธการทองเทีย่ว

ภายใน อปท. 
๑๗) การจัดกิจกรรมดานการ 

ทองเที่ยวในพื้นที่ อปท. 

ขอบเขตการถายโอน 
๑. ททท. สนับสนุนสงเสริมให อปท. จัดทํา

แผนการตลาดเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวภายใน 

อปท. โดยแผนฯ ดังกลาวตองสอดคลองกับกล

ยุทธทางการตลาดดานการทองเที่ยวภาพรวม ใน

ระดับตาง  ๆดังนี้ 
 ๑) กลยุทธการตลาดดานการทองเที่ยว

ระดับประเทศ ซึ่งจัดทําโดย ททท. 
 ๒) กลยุทธการตลาดดานการทองเที่ยว

ระดับจังหวัดซึ่งจัดทําโดยจังหวัดแตละจังหวัด

รวมกับ ททท.  

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 
 

ท/มพ./ 
อบจ./อบต./

กทม. 

๓  



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๔๙ 

   ๒ .  ททท .  สนับสนุนสง เสริมให อปท . 

ดํ า เนิ นก า รส ง เ ส ริ มก า รขายด านการ

ทองเที่ยวรูปแบบตางๆ ที่มุงประชาสัมพันธ 

การทองเที่ยวภายใน อปท. อาทิ การจัดทํา 
สื่อประชาสัมพันธ การทํา Sell Call การ

รวมงานสงเสริมการขายดาน การทองเที่ยว 
(Travel Trade Show) เปนตน 
๓. ททท. สนับสนุนสงเสริมให อปท. จัด

กิจกรรมในพื้นที่ อปท. เพื่อดึงดูดความ

สนใจนักทองเที่ยวเขาพื้นที่ อาทิ การจัดงาน

เทศกาล/ประเพณีประจําทองถิ่น การจัด

กิจกรรมเสริมดานการทองเที่ยว เชน การ

ใหบริการขี่ จักรยานเที่ยวบริ เวณแหลง

ทองเที่ยว เปนตน 
๔. รายไดจากการดําเนินงานใหตกเปนของ 

อปท. 

    

   ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. ททท. ชี้แจงแนวทางการจัดทํากลยุทธ

การตลาดดานการทองเที่ยวแก อปท.  
๒. ใหคําปรึกษาแนะนําแก อปท. ในการ

จัดทํากลยุทธการตลาดดานการทองเที่ยว

ภายใน อปท.  
๓. ใหคําแนะนําแก อปท. ในการดําเนินการ  

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๕๐ 

  
 

 สงเสริมการขายเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ภายใน อปท. 
๔ .  สนับสนุนส ง เ ส ริม ให  อปท .  เป น

ผูดําเนินการสงเสริมการขายรูปแบบตางๆ 

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวภายใน อปท. 
๕ .  สนับสนุน ส ง เ ส ริ ม ให  อปท . เ ป น

ผูดําเนินการจัดงานกิจกรรมตางๆ ที่ชวย

ดึงดูดความสนใจนักทองเที่ยวเขาพื้นที่

ภายใน อปท. มากขึ้น 
๖. สนับสนุนสงเสริมให อปท. ดําเนินการ

จัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อดึงดูดความสนใจ

นักทองเที่ยวเขาพื้นที่เพิ่มขึ้น โดย ททท. ให

คําแนะนํา และชวยประชาสัมพันธกิจกรรม

นั้นๆ ผานชองทางการทําตลาดที่เหมาะสม

ของ ททท.  
 

    

 ๔.๕ แผนภารกิจดานการ   

พาณชิยกรรม 
๔.๕.๑ กลุมภารกิจดานการ

พาณิชยกรรม 
๔.๕.๑.๑ งานทะเบียน

พาณิชย 

 ขอบเขตการถายโอน 
๑. งานทะเบียนพาณิชยตาม พ.ร.บ. ทะเบียน

พาณิชย พ.ศ.๒๔๙๙ ใหถายโอนใหเมืองพัทยา 

อบจ. และ กทม. และ อปท. อื่นที่มีความพรอม

ตามที่รัฐมนตรีกําหนด เปนพนักงานเจาหนาที่

และนายทะเบียนพาณิชยในเขต 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๕๑ 

๓. 
 

กระทรวงพาณชิย 
๖. กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 

๑๘. งานทะเบียนพาณิชยตาม 

พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.

๒๔๙๙ 
 

๒. ใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนสํานักงาน

กลางทะเบียนพาณิชย มี 
หนาที่กํากับดูแลการรับจดทะเบียนพาณิชย

ตามกฎหมายและให กทม. เมืองพัทยา 

อบจ. และ อปท. อื่นที่มีความพรอมตามที่

รัฐมนตรีกําหนด เปนสํานักงานทะเบียน

พาณิชยในทองถิ่นของตน 
๓. ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดให อปท. อืน่ทีม่ี

ความพรอมเปนสํานักงานทะเบียนพาณิชยใน

ทองถิ่นของตนไดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ในการนี้ ให อบจ. ยังคงมีอํานาจรับจด

ทะเบียนพาณิชยเฉพาะในทองที่นอกเขตของ 

อปท. ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๓ 
 

ท/มพ./ 
อบจ./อบต./

กทม. 

๒  

   ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. แตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่และนาย

ทะเบียนพาณิชยปฏิ บัติงานด านทะเบียน

พาณิชย ดังนี้ 
- พิจารณาจดทะเบียนพาณิชย 

    - พิจารณาการจดทะเบียน 
เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน    พาณิชย 

 - พิจารณาการจดทะเบียนเลิกประกอบ

พาณิชยกิจ 
     - พิจารณาออกใบแทนใบสําคัญแสดง 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๕๒ 

   การจดทะเบียนพาณิชย 
- พิจารณาใหคํารับรองสําเนาเอกสาร

การจดทะเบียนพาณิชย 
๒. การเตรียมการ/การสรางความพรอมให 

อปท. 
    - จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจด

ทะเบียนพาณิชย 
    - จัดทําคูมือปฏิบัติงานการจดทะเบียน

พาณิชย 
    - จัดฝกอบรมบุคลากรใหสามารถ

ปฏิบัติงานได 
    - ประเมินผลการฝกอบรมเพื่อพิจารณา

วาทองถิ่นใดมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานได

หรือไม 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๕๓ 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ขอบเขตการถายโอน 
ขั้นตอน/วิธีปฏบิัต ิ

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
(ปที่ถายโอน) 

ทองถิ่น 
ที่รับการถาย

โอน 

ประเภท 
ของ

ภารกิจ 

หมายเหต ุ

 ๕.๑ แผนภารกิจดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

การคุมครองดูแล และ

บํารุงรักษาปา 
๕.๑.๑ กลุมภารดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

การคุมครองดูแลและการ

บํารุงรักษาปา  
๕.๑.๑.๑ การคุมครองดูแล 

และบํารุงรักษาปา 

      

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
 (๑) กรมปาไม 

 
 
๑ .  ส ง เสริมอาสาพัฒนาป า

ชุมชน 

 
 
ขั้นตอนวิธีปฏิบตั ิ
๑.กรมปาไมสํารวจความพรอมของ อปท. 

ในการดําเนินการ 
๒. เตรียมความพรอมใหกับ อปท. 
๓. มอบอํานาจการบริหารจัดการการดูแล

พื้นที่ปาให อปท. 
๔. กรมปาไมรวมกับ อปท. สํารวจความ

ตองการและประชาสัมพันธ 

 
 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

 
 

อบต. 

 
 

๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๕๔ 

   ๕. กรมปาไมแบงอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐ

กับ อปท. ในภารกิจดังกลาว และจัดทําแผน 

การถายโอนที่ชัดเจนให อปท.และให อปท. 

บรรจุงานดังกลาวในแผนพัฒนาตําบล  
๖. กรมปาไมเปลี่ยนจากผูปฏิบัตมิาทําหนาที่

คอยชวยเหลอื สนับสนุน ทางดานเทคนิค

วิชาการ 
๗. ให อปท. มีสวนรวมในการสงเสรมิอาสา

พัฒนาปาชุมชนทุกขั้นตอน 

    

 (๒) กรมอุทยานแหงชาติ  

สัตวปา และพันธุพืช 

๒. การควบคุมไฟปา ขั้นตอน/วิธีปฏบิัต ิ
๑. มอบอํานาจการบริหารจัดการ การอนุรักษ 

การฟนฟูบํารุงดูแลรักษา และการใชประโยชน 

ตามระเบียบกฎหมายบัญญัติ 
๒. ประชาสัมพันธ 
๓. สํารวจขอมูลและความพรอมของ อบต. 
ในการดําเนินงานดานการควบคุมไฟปา 
๔. เตรียมความพรอมใหแก อบต.ในดานการ

ควบคุมไฟปา 
๕. รวมกับ อบต. กําหนดขอบเขตพื้นที่

รับผิดชอบดูแลควบคุมไฟปา 
๖. สนับสนุนให อบต. ดําเนินการปองกันไฟปา

และดับไฟปา ตลอดจนบรรจุงานควบคุมไฟปา

ในแผนพัฒนาตําบล 
๗. ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา 

๒๕๔๕ 
- 

๒๕๕๑ 

ท./อบต. ๑  
 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๕๕ 

 
 

 ให อบต. ทั้งในระดับตําบล และหมูบานที่มี

พื้นที่ติดกับปา 
๘. อปท. สนับสนุนดานงบประมาณ 
๙. สนับสนนุดานวิชาการไฟปาใหแกการ

ดําเนนิงานของ อปท. 

    

 
 

๓. พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 
 

ขั้นตอนวิธีปฏิบตั ิ
๑.กรมอุทยานฯ สํารวจความพรอมของ 

อปท. ในการดําเนินการ  
๒. เตรียมความพรอมใหกับ อปท. 
๓. มอบอํานาจการบริหารจัดการ 
การดูแลอนุรักษปาไม ให อปท. 
๔. กรมอุทยานฯ เปลี่ยนจากผูปฏิบัติมาทํา

หนาที่คอยชวยเหลือสนับสนุน  ทางดาน

เทคนิควิชาการ 
๕. กรมอุทยานฯ จัดทําแผนการถายโอนที่

ชัดเจนให อปท. และให อปท. บรรจุงาน

ดังกลาวในแผนพัฒนาตําบล 
๖.อปท. สนับสนุนดานงบประมาณ 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

อบต. 
ในพื้นที ่

๓ 
 

 

 
 

๔. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ขั้นตอน/วิธีปฏบิัต ิ
๑. กรมอุทยานฯ สํารวจขอมูลและความ

พร อมของ  อบต .  ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บก าร

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
๒ .  เตรียมความพรอมใหแก อบต .  ที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

อบต. 
ในพื้นที ่

๓  
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๕๖ 

 
 

 ๓.มอบอํานาจการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ ใหแก อปท.ในพื้นที่ 
๔. อปท. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

บริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน

เขตอุทยานแหงชาติตามหลักเกณฑที่กําหนด

๕. จัดสรรคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทน

จากการใหบริการหรือใหความสะดวกเปน

รายไดของ อปท. และกรมอุทยานฯ ใน

สัดสวนที่เหมาะสม 

    
 

 ๕.๑.๒ กลุมภารกิจการ

อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๕.๑.๒.๑  การอนุรักษและ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ

๕. การฟนฟูสภาพแวดลอมใน

เขตปฏิรูปที่ดิน 
 

ขั้นตอน/วิธีปฏบิัต ิ
๑. ใหมีผูแทน อปท. ในเขตจังหวัดเขารวมเปน

กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
๒.สปก.สํารวจความพรอมของ อปท. ในการ

ดําเนินการ 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

อบต. 
ในพื้นที ่

๓  

๒. กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

 (๓)   สํานกังานปฏิรูปที่ดนิ

เพื่อเกษตรกรรม 

   ๓. เตรียมความพรอมใหกับ อปท. 
๔ .  มอบอํานาจการบริหารจัดการการดูแล

อนุรักษและการฟนฟูสภาพแวดลอมในเขต

ปฏิรูปที่ดิน ให อปท. 
๕. สปก. เปลี่ยนจากผูปฏิบัติมาทําหนาที่คอย

ชวยเหลือ สนับสนุนทางดานเทคนิควิชาการ 
๖. สปก . จัดทําแผนการถายโอนที่

ชัดเจนให อปท.และให อปท. บรรจุ

งานดังกลาวในแผนพัฒนาตําบล 
๗. อปท.สนับสนุนดานงบประมาณ 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๕๗ 

๓. กระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
(๔) กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 

๖. การจัดการ อนุรักษ และ

ฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล 
 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. จัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการอนุรักษชายฝง 
๒. กําหนดบทบาทระหวางรัฐกับ อปท. ใหชัดเจน

๓. กรมทรัพยากรทางทะเลฯ สํารวจความ

พรอมของ อปท. และเตรียมความพรอม

ใหกับ อปท. เพื่อรองรับการถายโอน 

๔. มอบอํานาจการบริหารจัดการการอนรุักษ 

และฟนฟูทรัพยากรชายฝงให อปท. ดูแล 

และบํารุงรักษา 

๖.  กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เปลี่ยนจาก  

ผูปฏิบัติมาทําหนาที่คอยชวยเหลือ สงเสริม 

สนับสนุนทางดานเทคนิควิชาการ 
๗. กรมฯจัดทําแผนการถายโอนที่ชัดเจนให 

อปท. เพื่อให อปท. บรรจุไวในแผนพัฒนาตําบล 
๘. อปท. สนับสนุนดานงบประมาณ 
๙. จัดสรรคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทน

จากการใหบริการหรือใหความสะดวกเปน

รายไดของ อปท. และกรมทรัพยากรชายฝง 

ในสัดสวนที่เหมาะสม 
 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

อปท 
ในพื้นที ่

๓ 
 

 

(๕) กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

๗. การสงเสริมการอนุรักษและ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
๑. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมสํารวจ

ความพรอมของ อปท. และเตรียมความ

พรอมใหกับ อปท. เพื่อรองรับการถายโอน 
 

๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๓ 

อบต. 
ในพื้นที ่

๓ 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๕๘ 

 

 ๗.๑ การสงเสริมการมีสวนรวม

แล ะ พัฒน า เ ค รื อ ข า ย เ พื่ อ

อ นุ รั ก ษ แ ล ะ ฟ น ฟู

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดลอม 
  ๗.๒ รณรงคการจัดการขยะ

ครัวเรือนและโรงเรียนเพื่อลด

ขยะชุมชน 
  ๗ .๓  รณรงค และเผยแพร

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ด า น

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ

สิ่งแวดลอม 

๒. มอบอํานาจการบริหารจัดการให อปท. เปน

เจาภาพหลักในการดําเนินการ 
๓. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเปลี่ยน

จากผูปฏิบัติมาทําหนาที่คอยชวยเหลือ

สงเสริม สนับสนุนทางดานเทคนิควิชาการ

และใหคําปรึกษา 
๔. จัดทําแผนการถายโอนที่ชัดเจนให อปท. 

เพื่อให อปท. บรรจุไวในแผนพัฒนาตําบล 
๕. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมกับ 

อปท. ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนเขามามี

สวนรวม 
๖.อปท. สนับสนุนดานงบประมาณ 
 

    

 

(๖) กรมควบคุมมลพิษ ๘. การดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ

ดานการควบคุมมลพิษ 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

๑. ให อปท. มีอํานาจสั่งการเพื่อปองกันและ

รักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมเบื้องตนกอนที่

หนวยงานที่รับผิดชอบจะเขามาดําเนินการตอ 

และรับเรื่องราวรองทุกข 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๓ 

อบต. 
ในพื้นที ่

๒ ใหมกีารแกไข พ.ร.บ. 

สงเสริมและรกัษา

คุณภาพสิง่แวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด ๔ 

 

  ๒. ให อปท. รวมกับสวนราชการในการ

พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมทีจ่ะมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเขต อปท.  
๓. ให อปท. ที่ไดรับความเสียหายจากการทําให

เกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมในเขต อปท. เปน

ผูเสียหายที่มีอํานาจในการรองทุกข กลาวโทษ  

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๕๙ 

 

  และการฟองเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ

กระทําที่เกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ อปท.  
๔. ให อปท. สามารถดําเนินการนอกเขตเพื่อ

บํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีการเชื่อมโยง

กับ อปท. อื่นดวย 
๕. ใหมีกลไกระดับจังหวัดเพื่อความเปน

เอกภาพในการจัดบริการสาธารณะ 
๖. ใหจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอมแก อปท. เพื่อ

ชวยเหลือหรืออุดหนุนการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมในเขต อปท.  
๗ คาธรรมเนียมจากใบอนุญาตควบคุมหรือ

รับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย

ใหตกเปนของ อปท. ในเขตพื้นที่ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๖๐ 

๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ขอบเขตการถายโอน 
ขั้นตอน/วิธีปฏบิัต ิ

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
(ปที่ถายโอน) 

ทองถิ่น 
ที่รับ 

การถายโอน 

ประเภท 
ของ 
ภารกิจ 

หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
๑. 

๖.๑ แผนภารกิจดานการ

ปองกัน คุมครอง ควบคุม 

ดูแล รักษาโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ 
 ๖.๑.๑ กลุมภารการดูแล

บํารุงรักษาโบราณสถาน 
กระทรวงวัฒนธรรม 
(๑) กรมศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
๑. การบํารุงรักษาโบราณสถาน 
 
๒. การดูแลรักษาโบราณสถาน

ในระดับทองถิ่น 

ขอบเขตการถายโอน 
๑. รัฐเปนผูดําเนินการในการบริหารจัดการ

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
๒. อปท. มีสวนรวมในการดูแลรักษาใน

เรื่องของการดูแลรักษา ขั้นพื้นฐาน โดยรัฐ

เปนผู ใหการสนับสนุน  กํากับดูแล  ให

คําแนะนํา 
๓. รัฐใหการสนับสนุน อปท. ในการจัดใหมี

พิพิธภัณฑและ หอจดหมายเหตุประจํา

ทองถิ่น 
๔. ความหมายของคําว า “โบราณสถาน” 

หมายถึง อสังหาริมทรัพย ซึ่งโดยอายุหรือโดย

ลักษณะแหงการกอสราง หรือโดยหลักฐาน

เกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้น เปน

ประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือ

โบราณคดี ทั้งนี้ ใหรวมถึงสถานที่เปนแหลง

โบราณคดีและประวัติศาสตรและอุทยาน

ประวัติศาสตรดวย 
“โบราณวัตถุ” หมายถึง สังหาริมทรัพย

ที่เปนของโบราณไม 

 
 
 
 
 
 
 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มพ./อบจ./ 
อบต./กทม. 

 
 
 
 
 
 
 
๑ 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๖๑ 

   วาจะเปนสิ่งประดิษฐหรือเปนสิ่งที่เกดิขึ้น

ตามธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหนึ่งสวนใด

ของโบราณสถาน ซากมนุษยหรือซากสัตว 

ซึ่ ง โดยอา ยุห รือ โดยลั กษณะแห งก า ร

ประดิษฐหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติ

ของสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนใน 

ทางศิลปะ  ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี 
“ศิลปวัตถุ” หมายความวา สิ่งที่ทําดวย

ฝมืออย า งประณีต  และมี คุณค าสู ง ใน  

ทางศิลปะ 
๕. ใหถายโอนอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการ

จัดการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มี

ความเกี่ยวของสัมพันธระดับทองถิ่นให 

อปท. โดยใหมีคณะกรรมการของสวนกลาง

ที่มีผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการและ อปท. 

รวมเปนคณะกรรมการพิจารณากําหนดวา

โบราณสถานและโบราณวัตถุใดมีระดับ

ความเกี่ยวของสัมพันธในระดับชุมชน  

ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก  

โดยใหถายโอนเฉพาะโบราณสถานและ

โบราณวัตถุที่มีความเกี่ยวของสัมพันธและ

ความสําคัญในระดับชุมชนและทองถิ่น 
สําหรับโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มี

ความสัมพันธและความสําคัญในระดับชาติ 

ที่ตั้งอยูใน อปท. อาจมอบให อปท. ดูแล 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๖๒ 

   และจัดการได 
ทั้งนี้ กรมศิลปากรอาจกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ เงื่อนไข ขอบเขต เทคนิค และการ

สนับสนุนจากสวนราชการให อปท. ดําเนินการ

ได 
๖. กรณีคนพบโบราณสถาน และโบราณวัตถุ

ใหมในเขตพื้นที่ทองถิ่น ให อปท. แจงกรม

ศิลปากรสํารวจ และจัด ระดับ เมื่อเปนของ

ทองถิ่นแลว ให  ถายโอนภารกิจดังกลาวให 

อปท. ดูแลและบํารุงรักษาตอไป และมอบ

อํานาจการบริหารจัดการตาง ๆ เพื่อให อปท. 

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
 ๑. ใหผูบริหาร อปท. ขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถิ่นเปนพนักงานเจ าหน าที่ เพื่อ

ดําเนินการตามที่อธิบดีกําหนด 
 ๒. ให อปท. มีอํานาจหนาที่ในการบริหาร

จัดการและดูแลรักษา โบราณสถานและ

โบราณวัตถุเฉพาะที่ เกี่ยวของสัมพันธและ

ความสําคัญในระดับชุมชนและระดับทองถิ่น 

ทั้งนี้ตาม หลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกรม

ศิลปากรกําหนด 
๓. ให อปท. มีอํานาจกําหนดคาธรรมเนยีมเพื่อ

เรียกเก็บจากผูเขาชมโบราณสถานซึ่งอยู 

    



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๖๓ 

   ในความดูแลของ อปท. และใหตกเปน

รายไดของ อปท.๔. กําหนดแนวทางปฏิบัติ

รวมกันระหวาง อปท. และกรมศิลปากร

กรณีการดําเนินการอื่นภายในเขต อปท. 
๕. กรมศิลปากร จัดทําคูมือการดูแลรักษา

โบราณสถานและจัดทําคูมือเกี่ยวกับกฎหมาย 

กฎ ระเบียบดานการปกปองคุมครองมรดก

ทรัพยสินทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งขั้นตอน

แนวทางและวิธีการดําเนินการทางกฎหมา 
๖. กรมศิลปากร จัดทําแผนงานโครงการ

ฝกอบรมและดําเนินการฝกอบรม 
๗. กรมศิลปากร ใหการสงเสริมสนับสนุนดาน

วิชาการและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญไป

เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแก อปท. ในการ

จัดตั้งพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุประจํา

ทองถิ่น 

    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  สืบเน่ืองจากมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ

การเพ่ือกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรใหเพียงพอ

แกการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  ท้ังน้ี โดยตองคํานึงถึงภาระหนาท่ีของรัฐในการบริการสาธารณะ เปนสวนรวม  ดังน้ัน 

รัฐบาลจึงมีความจําเปนตองหาแหลงรายไดใหมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้ง

ปรับปรุงหลักเกณฑการแบงสรรภาษี อากร และเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นให

เหมาะสมกับความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบ

ของงบประมาณเพื่อการถายโอนและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการใหบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีอาจเพ่ิมข้ึนในอนาคต ขณะเดียวกันองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพัฒนา

ศักยภาพทางการเงิน การคลัง  โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและจัดหารายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหสามารถดําเนินภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย และภารกิจท่ีไดรับ

การถายโอนไดอยางมีมาตรฐานตามที่รัฐกําหนด และลดชองวางทางการคลังระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมขีดความสามารถในการ

พ่ึงพาตัวเองทางการคลังบนพ้ืนฐานรายไดของตนเองในระยะยาว  จึงมีความจําเปนตองจัดทํา

แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการเงิน 

การคลัง และงบประมาณใหชัดเจน 

๒.  วัตถุประสงค 
  ๒.๑ เพ่ือใหมีการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเน่ือง สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๒.๒ เพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ และระยะเวลาการกระจายอํานาจทางการเงิน     

การคลัง และงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีชัดเจน  และสามารถปรับวิธีการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับองคกร-ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
  ๒.๓ เพ่ือใหหนวยงานในสวนกลางท่ีเกี่ยวของไดทราบภารกิจท่ีตองดําเนินการ

เพ่ือใหมีการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตามเปาหมายที่กําหนดไว 

๒.๓ แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 (ฉบับที่ ๒) ดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๖๕

  ๒.๔ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและรูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีเหมาะสมให

องคกรปกครอง  สวนทองถิ่น และสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล 
  ๒.๕ เพ่ือกําหนดมาตรการเสริมสรางวินัยทางการเงิน การคลัง ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น รวมทั้งเสริมสรางความเขาใจและความเต็มใจในการจายภาษีของประชาชนในเขตพืน้ท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๓.  เปาหมาย 
  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดสอดคลองกับภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นท่ีตองรับผิดชอบ  และการพัฒนาศักยภาพทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให

สามารถพ่ึงพาตนเองไดมากข้ึน ในระยะยาว  และมีมาตรฐานคุณภาพการใหบริการสาธารณะที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบ 

๔.  แนวทางในการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
  โดยที่โครงสรางรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน ประกอบดวย รายได

ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง รายไดจากภาษีอากรท่ีรัฐแบง จัดสรร หรือจัดเก็บเพ่ิมให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและอื่นๆ ซึ่งในปจจุบันองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจัดเก็บรายไดของตนเองคิดเปนสัดสวนที่นอยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับรายรับท้ังหมด

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เม่ือมีการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นยอมมี  มากข้ึน ดวยเหตุน้ีเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดของตนเอง

เพียงพอตอการดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูเดิม และภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากสวน

ราชการ ตลอดจนสามารถพึ่งรายไดของตนเองมากขึ้น และลดการชวยเหลือจากรัฐบาล รัฐบาล

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองหาแนวทางพัฒนาแหลงรายไดใหม พรอมกับการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีมีอยูในปจจุบันใหเพ่ิมมากขึ้น 

ดังน้ัน จึงกําหนดแนวทางในการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง ใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ดังตอไปน้ี 
  ๔.๑ ศึกษาโครงสรางรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วิเคราะหฐานะทาง

การเงินและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยศึกษาโครงสรางรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาล วิเคราะหรายจายและรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจาก

ภาษีและรายไดท่ีมิใชภาษีซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดเก็บ  รวมทั้งศึกษาวิเคราะหดุลการ

คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหทราบความแตกตางทางการคลังขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแตละแหงเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอยางเหมาะสม 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๖๖

  ๔.๒ ปรับปรุงรายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการ

เสริมสรางรายไดและการปรับโครงสรางภาษี อาทิ การขยายฐานภาษี การกําหนดอัตราภาษี การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายไดใหมใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสวงหาแนวทางเพิ่มรายไดรูปแบบอื่นๆ 

เพ่ือใหสามารถพึ่งตนเองไดมากข้ึนในระยะยาว และมีแหลงรายไดของตนเองท่ีสอดคลองกับ

ศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีแทจริงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๔.๓ ปรับปรุงภาษีอากรท่ีรัฐแบง จัดสรร หรือจัดเก็บเพ่ิมใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  โดยการปรับโครงสรางภาษีระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การปรับปรุง

หลักเกณฑและประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และกําหนดวิธีการจัดแบงหรือจัดสรรที่ชัดเจนและ

เปนธรรม  สอดคลองกับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแตละประเภท รวมทั้งการหา

แนวทางในการเพิ่มภาษีหรือรายไดท่ีรัฐแบง จัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเภทใหมๆ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี หลักเกณฑการจัดสรรหรือ

จดัเก็บเพ่ิมตองสะทอนแหลงกําเนิดของภาษีน้ันๆ เปนสําคัญ 
  ๔.๔ ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดย

ใหความสําคัญกับภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนจากรัฐบาล การสนับสนุน

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานตามที่รัฐบาลกําหนด 

การลดชองวางระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีฐานะการคลังแตกตางกัน การกระตุนให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางการคลังบนพ้ืนฐานรายไดของ

ตนเองในระยะยาว รวมทั้งการสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามนโยบาย 

ของรัฐ หรือสามารถดําเนินการแกไขปญหาในทองถิ่นซึ่งเกินขีดความสามารถทางการคลังของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๔.๕ ทบทวนการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนด

ข้ันตอน ระยะเวลา และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทบทวนการจัดสรรรายไดใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสัดสวนรายไดตามเปาหมายของ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
  ๔.๖ เสริมสรางวินัยทางการเงินและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย

กําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถประหยัดคาใชจายในการ

ดําเนินงาน   ลดคาใชจายท่ีไมจําเปน  และมีรายไดสําหรับการบริหารงานตามภารกิจของตนเอง 

และท่ีไดรับการถายโอนเพ่ิมมากขึ้น 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑๖๗

๕.  มาตรการภายใตแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ ที่ไดดําเนินการไปแลว 
  ๕.๑ การออกประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง         

สวนทองถิ่น กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรภาษีและคาธรรมเนียมใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  โดยมีผลใชบังคับตอไปในทุกป ไดแก 
   ๕.๑.๑ ค า ธร รม เนี ยมการจดทะเบี ยนสิทธิแ ละ นิ ติกร รม เกี่ ยวกั บ

อสังหาริมทรัพย 
   ๕.๑.๒ คาภาคหลวงแรและคาภาคหลวงปโตรเลียม 
   ๕.๑.๓ เงินภาษีมูลคาเพ่ิมตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายไดประเภท

ภาษีมูลคาเพ่ิมและ ภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   ๕.๑.๔ เงินภาษธีุรกิจเฉพาะ 
   ๕.๑.๕ เงินภาษีสุราและสรรพสามิต 
   ๕.๑.๖ เงินภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 
  ๕.๒ การออกประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรภาษีและอากร คาธรรมเนียม และเงินอุดหนุนใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ - พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงค เปาหมายในการจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการกําหนด

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดาน การเงิน การคลัง และ

งบประมาณ 
  ๕.๓ ศึกษาและวิเคราะหแผนปฏิบัติการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เพ่ือประเมินวงเงินท่ีรัฐบาลจะตองจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนในรูปของเงินอุดหนุนท่ัวไป และเงินอุดหนุน

ท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการตามภารกิจท่ี

ไดรับการถายโอนไดอยางตอเน่ือง 
 
 

***************************** 
 
 
 
 
 



 

 

๑๖๘ 

 
 
 

แผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนการกระจายอํานาจดานการเงิน การคลัง และงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัตถุประสงค เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดสอดคลองกับภารกิจตามอํานาจหนาที่และภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากรัฐบาล 

เปาหมาย ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยคํานึงถึงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองรับผิดชอบเปนสําคัญ 

กิจกรรม การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน รวม ๕ ดาน  ดังนี้ 
  ๑. การกําหนดนโยบายทางดานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๒. การปรับปรุงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๓. การปรับปรุงรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๔. การทบทวนการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๕. การเสริมสรางวินัยทางการเงนิ การคลัง ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
 
 
 



 

 

๑๖๙ 

๑. การกําหนดนโยบายทางดานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัตถุประสงค เพื่อศึกษารายไดและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อกําหนดทิศทางการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และ

งบประมาณ 
เปาหมาย วิเคราะหโครงสรางรายไดและรายจายของ อปท.  เพื่อใชในการปรับปรุงการจัดสรรรายไดใหแก อปท. 

 
ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑ ศึกษาระบบโครงสราง

รายไดของ อปท.  

๑.๑ ศึกษาวิเคราะหความสมัพันธของโครงสรางรายได

ระหวาง อปท. และรัฐบาล 
๑.๒ วิเคราะหโครงสรางรายไดของ อปท. ที่เหมาะสมใน
อนาคต 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 

- กระทรวงการคลงั 
- กระทรวงมหาดไทย 
- สกถ. 
 

 

๒ การวิเคราะหดุลการคลัง

ของ อปท. 
๒.๑ วิเคราะหการใชจายและหารายไดในระยะกลาง 

และระยะยาวของ อปท. เพื่อแกไขปญหาและพัฒนา 
อปท. โดยคํานึงถึงขีดความสามารถทางการคลังของ
ตนเองและสอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาและ

งบประมาณของ อปท.  
๒.๒ พัฒนาระบบรายงาน ฐานะการเงินการคลัง ให

หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนไดรับทราบ 
๒.๓ วิเคราะหดุลการคลังของ อปท. ในแตละป 
๒.๔ เสนอผลการศึกษาให คณะกรรมการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) โดยผาน

คณะอนุกรรมการดานการเงินฯ เพื่อกําหนดแนวทางการ

ปรับปรุงรายไดและจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก อปท. 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 

 



 

 

๑๗๐ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
  ๒.๕ ดําเนินการตามผลการศึกษาและผลการพิจารณาของ กกถ. 

 

   

๓ การวิเคราะหรายจาย

ของ อปท. 
- วิเคราะหรายจายของ อปท. ตามภารกิจ และตาม

แผนปฏิบัติการถายโอนภารกิจ เพื่อใหทราบภารกิจและ

ขนาดของวงเงินรายจายที่ อปท.แตละแหง ตองใชใน

อนาคต  ให สอดคลอ งกั บกรอบระยะเ วล าตาม

แผนปฏิบัติการถายโอนภารกิจ 
 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
 

- กระทรวงมหาดไทย 
- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 

 

๔ การวิเคราะหรายได

ของ อปท. 

วิเคราะหและประเมินรายไดจากภาษีและคาธรรมเนียมที่ 

อปท. ควรดําเนินการจัดเก็บ  เพื่อประกอบการพิจารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนใหแก อปท. 
๔.๑ ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับแหลงรายไดของ อปท. 
๔.๒ ศึกษาระบบการจัดเก็บของ อปท. วาดําเนินการ

โดยถูกตองครบถวนหรือไม 
๔.๓ ประเมินรายไดที่ อปท. สูญเสียไป เนื่องจากการ

ไมดําเนินการหรือดําเนินการ ไมเต็มประสิทธิภาพ 
 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
 

- กระทรวงมหาดไทย 
- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 

 

 

 
 
 
 



 

 

๑๗๑ 

๒. การปรับปรุงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัตถุประสงค เพื่อปรับปรุงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใหสอดคลองกับภารกิจความรับผิดชอบของ อปท. 
เปาหมาย ปรับปรุงรายไดของ อปท. และพัฒนาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายไดเพื่อให อปท. มีรายไดเพิ่มขึน้เพียงพอกับการบริหารงานของ อปท.  

 
ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑ ปรับปรงุรายไดที่ 

อปท. จัดเก็บเอง 

๑.๑ การเสริมสรางรายได 
๑.๑.๑ การขยายฐานรายได 
(๑) แกไขกฎหมายให อปท. มีอํานาจในการจัดเก็บภาษี
จากทรัพยสิน เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยใหมี

การยกเวนหรือลดหยอนภาษีแตละประเภทใหนอยที่สดุ 
(๒) กําหนดมาตรการให อปท. จัดเก็บรายไดจากแหลง
รายไดของ อปท. ใหเหมาะสมกับความจําเปนในการใช
จายของ อปท. โดยเฉพาะในการอนุมัติ อนุญาต (User 
Charges) ภายใตขอบเขตที่กฎหมายไดใหอํานาจไว 

(๓) กําหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อกระตุนให อปท. 
จัดเก็บรายไดใหครบถวน เปนธรรม และโปรงใส โดย

ใหถือเปนหนาที่ของ อปท. ที่ตองปฏิบัติ  

 
 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
- กระทรวงการคลงั 
- กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
- สํานกังานคณะกรรมการ

การกระจายอาํนาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิน่  

(สกถ.) 
 
 
 
 
 

 

  ๑.๑.๒ การกําหนดอัตราการจัดเก็บรายได 
(๑) เพิ่มอัตราภาษีและคาธรรมเนียมที่ อปท. มีอํานาจ
จัดเก็บเ พื่อให เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 

- มท. 
- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 

 



 

 

๑๗๒ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ

  (๒) ให อปท. สามารถกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการ
ใหบริการสาธารณะของ อปท. ใหสอดคลองกับตนทุน
ในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  

 

 

  ๑.๑.๓  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 
(๑) ให มท. และกระทรวงการคลังจัดการฝกอบรมให

ความรูแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของ อปท. ใหมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแหลงรายได หลักการ

จัดเก็บรายได การประเมินภาษีแตละประเภทใหถูกตอง 

และการบังคับใชกฎหมายแกผูคางชําระภาษี(๒) ให 
อปท. สํารวจตรวจสอบขอมูลการจัดเก็บรายไดที่จัดเก็บ
เองทุกประเภทกับขอมูลภาคสนามใหถูกตอง ครบถวน 

และเปนปจจุบัน 
(๓) ให อปท. ใชแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเปน
เครื่องมือในการจัดเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(๔) ให อปท. จัดหาบุคลากรและเครื่องมือในการ
ประเมินอัตราการจัดเก็บ และการจัดเก็บรายไดใหทัว่ถงึ 

ถูกตอง และเปนธรรม 
(๕) มท. โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) 

รวมกับกระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการ

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
( สกถ.) ตรวจติดตามใหความรูและประเมินผล 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

- มท. 
- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 
- อปท. 

 

 



 

 

๑๗๓ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
  การขยายฐานรายได การกําหนดอัตราการจัดเก็บ และ

การจัดเก็บรายไดของ อปท . เพื่อเปนขอมูลในการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของ 

อปท. และเสนอ กกถ. พิจารณาหาแนวทางในการ

ปรับปรุงรายไดของ อปท. ตอไป 
(๖) ใหหนวยงานที่รับผิดชอบรวมกันศึกษาเพื่อวาง
ระบบและปรับปรุงระบบการอุทธรณภาษี ใหรัดกุมและ

ชัดเจนมากขึ้น 
(๗) อปท. อาจใหสวนราชการและเอกชนจัดเก็บ

รายไดใหแก อปท. เพื่อใหการจัดเก็บรายไดสะดวก 

รวดเร็ว และทั่วถึง  

   

  ๑.๑.๔  การดําเนินการเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการ

จัดเก็บรายได 
(๑) อปท. ประชาสัมพันธหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บ
รายไดทุกประเภทใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง 
(๒) อปท. จัดเตรียมเอกสารขอมูลการจัดเก็บรายไดแต
ละประเภทใหพรอมที่จะใหประชาชน และ/หรือผูมีสวน
ไดเสียรองขอดูขอมูลตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดตลอดเวลา 
(๓) สกถ. รวมกับ มท. และกระทรวงการคลัง ใหการ

สนับสนุน อปท. ดําเนินการเพื่อใหเกิดความโปรงใสใน
การจัดเก็บรายได  
 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 

- อปท. 
- มท. 
- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 
 

 



 

 

๑๗๔ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
  ๑.๑.๕  การเพิ่มภาษีหรือรายไดของ อปท. ประเภท

ใหม เชน ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ ภาษีสิ่งแวดลอม 

ภาษีการพนัน คาธรรมเนียมสนามบิน คาธรรมเนียม

การอนุญาตเปดสถานบริการ คาธรรมเนียมและคาใชน้าํ

บาดาล และคาธรรมเนียมในการใหบริการสาธารณะ

อื่นๆ เปนตน 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 

- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 
- มท. 

 

 

  (๑) ระยะที่ ๑ 

ศึกษาความเปนไปไดในการจัดเก็บ รวมทั้งโครงสราง

อัตราการจัดเก็บและฐานรายไดที่เหมาะสม 
(๒) ระยะที่ ๒ 
 ดําเนินการเพื่อใหมีการออกกฎหมายเพื่อใหอํานาจแก 

อปท. ในการจัดเก็บภาษีหรือรายไดประเภทใหม 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 

  

  (๓) ระยะที่ ๓ 
 ติดตาม ทบทวน และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

การจัดเก็บรายได อยางนอยปละ  ๑ ครัง้ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

  

  ๑.๑.๖  การสนับสนุนให อปท. แสวงหาแนวทางเพิ่ม
รายไดในรูปแบบอื่นๆ ที่กวางขวางขึน้ 
- สกถ. กระทรวงการคลัง มท. รวมกันหาแนวทาง

สนับสนุนให อปท. ไดรับทราบขอมูลขาวสาร และ

แนวทางในการเพิ่มรายไดในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งให

คําแนะนํา และใหความชวยเหลือแก อปท. ใหมีการ
แหลงรายไดของตนเองเพิ่มขึ้น เชน รายไดจากการ 

ประกอบกิจการเชิงพาณิชยกรรมที่ไมเปนการแขงขันกบั 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 
- มท. 

 

 



 

 

๑๗๕ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ

  เอกชน อุตสาหกรรม สหการ เปนตน 
- สงเสริมใหมีการจัดตั้งสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมกิจกรรมและการลงทุนของ อปท. เชน บรรษัท

เงินทุนของ อปท. รวมถึงสงเสริมใหมีการออกพันธบัตร

ของ อปท. 

   

๒ การปรบัโครงสราง

ภาษี 

๒.๑ ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน 
๒.๑.๑ ระยะที่ ๑ 
มท. กําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการเก็บภาษีของ อปท.  โดยในแตละ อปท. 
กําหนดเปาหมายในการจัดเก็บเพิ่มขึ้นใหเปนสัดสวน

อยางสม่ําเสมอ ใหสอดคลองกับความเปนจริงและ

รายงานยอดเปาหมายให มท. ทราบ เพื่อใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งให มท.กําหนด

มาตรการในการลงโทษเจาหนาที่ผูละเวนการปฏิบัติให

รุนแรงขึ้น  และใหรางวัลแก อปท. ที่สามารถจัดเก็บได
ถูกตองตามหลักเกณฑและครบถวนตามเปาหมายที่

กําหนดไว 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
- มท. 
- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 
 

 

  ๒.๑.๒  ระยะที่ ๒ 
 เสนอราง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. …. 
เพื่อใชแทน พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 

และพ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘โดยให อปท.  

 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

 
- กระทรวงการคลงั 
- มท. 
- สกถ. 

 



 

 

๑๗๖ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
  เลือกใชอัตราภาษีภายในกรอบอัตราภาษีที่กฎหมาย

กําหนดไว 
   

  ๒.๒ ภาษีบํารุงทองที่ 
เสนอราง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. …. 
เพื่อใชแทน พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 

และพ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยให อปท. 
เลือกใชอัตราภาษีภายในกรอบอัตราภาษีที่กฎหมาย

กําหนดไว 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

- กระทรวงการคลงั 
- มท. 
- สกถ. 

 

  ๒.๓ ภาษีปาย     
 ปรับปรุงกฎหมายที่ใชบังคับในการจัดเก็บภาษีปายให
สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน เพื่อใหการจัดเก็บ

ภาษีมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเปนธรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

- มท. 
- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 
 

 

  ๒.๔ อากรฆาสัตว  
(๑) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บอากรฆาสัตวของ 
อปท. เพื่อใหการจัดเก็บมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเปน

ธรรม 
(๒) ปรับปรุงกฎหมายที่ใชบังคับในการจัดเก็บอากรฆา
สัตวใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน  

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 
- มท. 
- สกถ. 

 

  ๒.๕ อากรรังนกอีแอน 
 ใหผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บอากรรังนกอีแอน
ดําเนินการให เปนไปตามขั้นตอนที่กํ าหนดไวใน

กฎหมาย 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

- กระทรวงการคลงั 
- มท. 
 

 

  ๒.๖ ภาษีบํารุง กทม. / อบจ. สําหรับยาสูบ    



 

 

๑๗๗ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
  ๒.๖.๑ ระยะที่ ๑ 

(๑ ) แก ไ ข  พ .ร .บ . ร ะ เ บี ยบบ ริ ห า ร ร า ช ก า
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  โดยให กทม. มีอํานาจ

จัดเก็บภาษีบํารุง กทม.สําหรับยาสูบซึ่งจัดเก็บจาก

การคาในเขต กทม.ให 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

- มท. 
- กทม. 
 

 

  สอดคลองกับ พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ เมื่อแกไขแลวให 

กทม. ออกขอบัญญัติจัดเก็บ ในอัตราที่สอดคลองกับ

การออกขอบัญญัติของ อบจ. 
(๒) กทม. / อบจ. อาจมอบใหกรมสรรพสามิตจัดเก็บ 
๒.๖.๒ ระยะที่ ๒ 
- ให กทม. / อบจ. จัดเก็บภาษีประเภทนี้เอง 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

- มท. 
- องคการบรหิารสวนจงัหวัด 
(อบจ.) 

 

 

  ๒.๗ ภาษีบํารุง กทม. / อบจ. สําหรับน้ํามัน  
๒.๗.๑ ระยะที่ ๑ 
(๑) ให กทม.ออกขอบัญญัติจัดเก็บภาษีบํารุง กทม.

เชนเดียวกับ อบจ.  
(๒ ) แก ไ ข  พ .ร .บ .ร ะ เ บี ยบบริ ห า ร ร า ช ก า ร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  ใหจัดเก็บภาษีบํารุง

กทม. สําหรับน้ํามันใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.กําหนด
แผนฯ   

 
 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
- มท. 
- กทม. 
 

 

  (๓) กทม. และ อบจ. อาจมอบใหกรมสรรพสามติ

จัดเก็บภาษีประเภทนี ้
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

- กทม. 
- อบจ. 

 

  ๒.๗.๒ ระยะที่ ๒ 
กทม. / อบจ. จัดเก็บภาษีประเภทนี้เอง 

  

 

 



 

 

๑๗๘ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
  ๒.๘ คาธรรมเนียมบํารุง กทม. / อบจ. ที่เรียกเก็บ

จากผูเขาพักในโรงแรม ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
๒.๘.๑ ระยะที่ ๑ 
(๑ ) สนับสนุนให  อบจ .  ออกขอบัญญัติ จัด เก็บ

คาธรรมเนียมฯ ในอัตรารอยละ ๓ ของคาเชาหองพัก 
(๒ ) แก ไ ข  พ .ร .บ .ร ะ เ บี ยบบริ ห า ร ร า ช ก า ร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหมีอํานาจออก

ขอบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียม เชนเดียวกับ อบจ.  

 
 
 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 
 
 

 
 
 
- กทม. 
- อบจ.  
- มท.  

 

 

  
๒.๘.๒ ระยะที่ ๒ 

มท. ทบทวนอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมฯ ของกทม. 

/อบจ. ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของทองถิ่น 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

- มท. 
- กทม. 

- อบจ.   - สกถ. 

 

  ๒.๙ คาธรรมเนียม ใบอนุญาต และคาปรับในกิจการ

ที่กฎหมายมอบหมายให  อปท . เปนเจาหนา ที่

ดําเนินการภายในเขตทองถิ่นนั้นๆ  

๒.๙.๑ ระยะที่ ๑ 

ศึกษารายละเอียด และความเหมาะสมเกี่ยวกับ

คาธรรมเนียมใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่

กฎหมายมอบหนาที่ให อปท. เปนเจาหนาที่ดําเนินการ 

๒.๙.๒ ระยะที่ ๒ 

พิจารณาทบทวนอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต และ

คาปรับ โดยแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหเหมาะสมและ 

 

 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

 

 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

 

 

- มท. - สกถ. 

- สวนราชการที่เกี่ยวของ 

- กระทรวงการคลงั 

 

-  มท. - สกถ. 

- สวนราชการที่เกี่ยวของ 

- กระทรวงการคลงั 

 



 

 

๑๗๙ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
  สอดคลองกับสถานการณ 

๒.๙.๓ ระยะที่ ๓ 

ติดตามประเมินผลการจัดเก็บและปรับปรุงวิธีการ 

ตลอดจนอัตราคาธรรมเนียมเพิ่ม ใบอนุญาต และ

คาปรับใหเหมาะสม 

 
 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

 

- มท.   - สกถ. 

- สวนราชการที่เกี่ยวของ 

- กระทรวงการคลงั 

 

 

  ๒.๑๐ ให อปท. มีอํานาจในการออกขอบัญญัติจัดเก็บ

รายไดจากกิจกรรม/ธุรกรรมที่ไมพึงประสงคหรือ

กอใหเกิดความรําคาญแกประชาชน 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 

- มท.  

- สกถ. 

 

 

๓ 
 

การปรบัปรงุภาษีอากร

ที่รัฐจัดแบง จดัสรร 

หรือจดัเกบ็เพิ่มให 

อปท. 

๓.๑ ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 
แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหภาษีและคาธรรมเนียม

รถยนตเปนภาษีของ อปท.  โดยปรับโครงสรางภาษีให

เหมาะสม และให อปท. มีอิสระในการเลือกใชอัตรา

ภาษีภายในกรอบอัตราที่กฎหมายกําหนด  
๓.๒ คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย/อาคารชุด 

แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหคาธรรมเนียมการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเปน

รายไดของ อปท.  
๓.๓ ภาษีมูลคาเพิ่ม 
แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อให อปท. ไดรับการ

จัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
 
 
 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 
 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงการคลงั 
- มท. 
- สกถ. 
 
- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สกถ. 

 
- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สกถ. 

 



 

 

๑๘๐ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
  ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เพียงฉบับเดียว 

   

  ๓.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 ๓.๔ .๑ ปรับปรุงกฎหมายขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเ พื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บตาม พ.ร.บ .
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
 

- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สกถ. 
 

 

  ๓.๔.๒ แกไข พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๓๔ ในสวนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
๓.๕ ภาษีสรรพสามิต 
๓.๕.๑ ระยะที่ ๑ 
ศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑ วิธีการ

จัดเก็บ และการจัดสรรที่ใชอยูในปจจุบัน  โดยพิจารณา

ความเหมาะสม และความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อให

ทราบวาควรปรับปรุงวิธีการ จัดเก็บใหเปนไปในรูปแบบใด 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 

 
 
 
 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 

- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สกถ. 
 
 

 
- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สกถ. 

 

 

  ๓.๕.๒ ระยะที่ ๒ 
ดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ และ

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการจัดเก็บ การจัดสรร

รายไดใหเปนไปตามผลการทบทวนและวิเคราะหในระยะ

ที่ ๑ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 
 

- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สกถ. 

 



 

 

๑๘๑ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
  ๓.๖ ภาษีสุรา 

๓.๖.๑ ระยะที่ ๑ 
ศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บ 

และการจัดสรรที่ใชอยูในปจจุบัน  โดยคํานึงถึงความสอดคลองของ

การปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิต ความเหมาะสม และความเปนไป

ไดในทางปฏิบัติ เพื่อใหทราบวาควรปรับปรุงวิธีการจัดเก็บให

เปนไปในรูปแบบใด 
๓.๖.๒ ระยะที่ ๒ 
ดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ และกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการในการจัดเก็บ การจัดสรรรายไดใหเปนไปตามผล

การทบทวนและวิเคราะหในระยะที่ ๑ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สกถ. 

 
 
 
 
 
- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สกถ. 

 
 

 

  ๓.๗ คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ 
๓.๗.๑ ระยะที่ ๑ 
แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อถายโอนอํานาจและหนาที่ในการ

จัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ ใหแก อปท.  โดย

คาธรรมเนียมที่จัดเก็บในเขต อปท. ใด ใหเปนรายไดของ อปท. นั้น  

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจัดเก็บใหเปนไป

ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

๓.๗.๒ ระยะที่ ๒ 
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อทบทวนหลักเกณฑ อัตรา และวิธกีาร

จัดเก็บใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ  

 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 

 
 
 
 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

 
- กระทรวงการคลงั 

- มท. 
- สกถ. 
 
 

 
- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สกถ. 

 



 

 

๑๘๒ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
  สังคม และสถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิน่

ในโอกาสตอไป 

๓.๘ คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนัน 
๓.๘.๑ ระยะที่ ๑ 
ทบทวนหลักเกณฑ อัตรา วิธีการจัดเก็บใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีอํานาจจัดเก็บตามแผนปฏิบัติการถายโอน

ภารกิจภายใตหลักเกณฑที่รัฐกําหนด 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 

- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สกถ. 

 

 

  ๓.๘.๒ ระยะที่ ๒ 
ดําเนินการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการจัดเก็บตาม

หลักเกณฑ อัตราและวิธีการที่ทบทวนใหม (ถามีการแกไข) 
รวมทั้งประเมินผลการดําเนินงานเพื่อทบทวนหลักเกณฑ 

อัตรา และวิธีการจัดเก็บใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 

สังคม และสถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิน่

ในโอกาสตอไป 
๓.๙ รายไดจากภาษี คาธรรมเนียมและรายไดประเภท

ใหม เชน ภาษีและคาธรรมเนียมตามภารกิจที่ไดรับการ 

ถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจ

ใหแก อปท. ภาษี/คาธรรมเนียมเรือ/แพ/ยานพาหนะทาง
น้ําตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คาปรบั

ตามกฎหมายวาดวยการจราจร คาสัมปทานเกี่ยวกับการระเบิด

หินเพื่อการกอสราง คาธรรมเนียมประกอบอาชีพคนตางดาว 

กรณีรัฐวิสาหกิจไดดําเนินกิจการในเขต อปท.และมีรายได 
 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 
 
 
 

- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สกถ. 
 
 

 
 
- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สกถ. 

 
 
 
 

 



 

 

๑๘๓ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
  จากกิจการดังกลาว ใหแบงรายไดจากรัฐวิสาหกิจใหแก

อปท .  หรือให อปท .  สามารถจัดเก็บรายไดจาก

รัฐวิสาหกิจได  

   

  ๓.๙.๑ ระยะที่ ๑  

ศึกษาความเปนไปไดในการจัดเก็บรวมทั้งโครงสราง 

อัตราภาษีและฐานภาษีที่เหมาะสม และกําหนดให
ภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเปนรายไดของ อปท. 

 
๓.๙.๒ ระยะที่ ๒  

แกไขหรือออกกฎหมายเพื่อใหอํานาจแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดเก็บ 
 
๓.๙.๓ ระยะที่ ๓ 

ติดตาม ทบทวน และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

การจัดเก็บภาษี 
 

 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
 
 
 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 
 
 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

 
- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สวนราชการที่เกี่ยวของ 
- สกถ. 
 

- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สกถ. 
 
- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สกถ. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

๑๘๔ 

๓. การปรับปรุงรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

วัตถุประสงค เพื่อใหการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สอดคลองกับภารกิจในการใหบริการสาธารณะของ อปท. 
  ที่ใหกับประชาชนในทองถิ่น 
เปาหมาย จัดสรรโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของการใหเงินอุดหนุนแก อปท. เพื่อให อปท. จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานที่กําหนด กระตุนให อปท. 
  เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ลดชองวางทางการคลังระหวาง  อปท. และสนับสนนุให อปท. บางแหงดําเนนินโยบายของรฐัหรือ 
  แกไขปญหาเกินขีดความสามารถของ อปท. 

 
ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑ หลักการจัดสรรเงิน-

อุดหนุน 

๑.๑ การจัดสรรเงินอุดหนุนใหคํานึงถึง 

 ๑.๑.๑ ความเปนอิสระของ อปท. ในเชิงการเพิ่ม

รายไดใหแก อปท. เพื่อใหสามารถจัดบริการสาธารณะ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๑.๒ ความสอดคลองกับขนาดภารกิจในการ

ใหบริการสาธารณะของ อปท. 

 ๑.๑.๓ ภารกิจหนาที่ระหวางรัฐกับ อปท. และ

ระหวาง อปท. ดวยกันเอง 

 ๑.๑.๔ ความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ

จัดสรร ที่กําหนดไวในแผนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑.๒ ใหสวนราชการที่ เกี่ยวของถือปฏิบัติตามมติ

คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก 

อปท. โดยใหขอความเห็นจาก กกถ. และดําเนินการ

ตามมติ กกถ. ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

แลวกอนที่จะนําราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําป 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
- สกถ. 
- มท. 
- สํานกังบประมาณ 
- กทม เมอืงพัทยา 
- กระทรวงการคลัง 
- สวนราชการที่เกี่ยวของ 

 



 

 

๑๘๕ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
  เสนอคณะรัฐมนตรี 

๑.๓ กรณีที่มีการเปลี่ ยนแปลงคํ าของบประมาณ  

อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก ก า รปรั บ ลด งบปร ะม าณขอ ง

คณะกรรมาธิก าร วิส ามัญพิจารณาร า ง  พ . ร .บ .

งบประมาณรายจายประจําปฯ  ใหสวนราชการที่

เกี่ยวของจัดทําคําขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม 

ภายใตกรอบในเรื่องดังตอไปนี้ 

 ๑.๓.๑ ตองเปนโครงการ/กิจกรรมที่มีมติคณะ-

รัฐมนตรีใหความเห็นชอบไวแลว 

 ๑.๓.๒ เปนประเภทเงินอุดหนุนที่ กกถ. ไดมีมติ

ไวแลว 

 ๑.๓.๓ เปนประเภทเงินอุดหนุนที่ กกถ. ไดมีมติ

เพิ่มเติมในภายหลังจากที่ลวงเลยระยะเวลาการจัดทํา 

คําของบประมาณรายจายประจําป 

๑.๔ กรณีมีการแกไขกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

เปนเหตุใหการเสนอคําของบประมาณเงินอุดหนุนของ

อปท. เปลี่ยนแปลงไป การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก 

อปท. ใหขอความเห็นจาก กกถ.  และเปนไปตาม

หลักเกณฑที่ กกถ. กําหนด 
 

   

๒ หลักเกณฑการจดัสรร

เงินอดุหนุน 
๒.๑ เงิ นอุ ดหนุน เพื่ อส นับสนุนการ ใหบริ ก าร

สาธารณะตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด  

 ๒.๑.๑ สวนราชการที่เกี่ยวของศึกษาและ 
 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

- สกถ. 
-มท. 
- สํานกังบประมาณ 

 



 

 

๑๘๖ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
  กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของคุณภาพการใหบริการ

สาธารณะที่ อปท. ดําเนินการอยูแลวตามกฎหมาย และ

บริการสาธารณะที่ไดรับการถายโอนจากสวนราชการ 
เพื่อคํานวณตนทุนการใหบริการสาธารณะ และใชเปน

แนวทางในการกําหนดเกณฑมาตรฐานการใหบริการ

สาธารณะของทองถิ่น 
 ๒.๑.๒ ให จั ด ส รร โ ดยคํ านึ ง ถึ ง ขน า ด ขอ ง

ประชากร  ความเหมาะสมของพื้นที่ ความยากงายของ

การใหบริการสาธารณะที่แตกตางกันในแตละ อปท. 

 ๒.๑.๓ ทบทวนหลักเกณฑการจัดสรร ทุกระยะ 
๔ ป เพื่อใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 

การจัดทํางบประมาณระยะปานกลาง และนโยบายของ 

กกถ. 

 - กระทรวงการคลงั 
- สวนราชการที่เกี่ยวของ 

 

  ๒.๒ เงินอุดหนุนเพื่อกระตุนให อปท. เพิ่มขีดความสามารถ

ในการพึ่งตนเองทางการคลังในระยะยาว 
 ๒.๒.๑ นําผลการวิเคราะหฐานะทางการเงิน  การคลัง

ของ อปท. มาจําแนกกลุม อปท. ตาม ศักยภาพการคลัง 
 ๒.๒.๒ จัดสรรเงินอุดหนุนในลักษณะรูปแบบเงิน

อุดหนุนทั่วไปที่ใหเพิ่มเพื่อเปนการจูงใจใหมีการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดและการบริหารการใชจายเงินของ  

อปท.  ตามนโยบายและหลักเกณฑของ กกถ. 
 ๒.๒.๓ ติดตามประเมินผลและวิเคราะหประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายไดและการใชจายเงินของ อปท. อยางตอเนื่อง 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 
- มท. 
- สํานกังบประมาณ 
 

 



 

 

๑๘๗ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
   ๒.๒.๔ ทบทวนหลักเกณฑการจัดสรร ทุกระยะ 

๔ ป เพื่อใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 

การจัดทํางบประมาณระยะปานกลาง และนโยบายของ 

กกถ. 

   

  ๒.๓ เงินอุดหนุนเพื่อลดชองวางทางการคลังระหวาง 

อปท.  ๒.๓.๑ นําผลการศึกษาวิเคราะหฐานะการคลัง

ของ อปท. เพื่อจําแนกความแตกตางระหวางรายไดและ

รายจายของแตละ อปท. และระหวาง อปท. แตละ

รูปแบบ 

       ๒.๓.๒ กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุน

เ พื่อลดชองวา งทางการคลั งระหวา ง  อปท .  และ

สอดคลองกับภารกิจของแตละแหง โดยจัดสรรใน

ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปตามนโยบายของ กกถ. 
      ๒.๓.๓ ทบทวนหลักเกณฑการจัดสรร ทุกระยะ ๔ 
ป เพื่อใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน การ

จัดทํางบประมาณระยะปานกลาง และนโยบายของ 

กกถ. 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 
- มท. 
- สํานกังบประมาณ 

 

   ๒.๔ เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนให อปท. บางแหง

ดําเนินการตามนโยบายของรัฐหรือแกไขปญหาเกิน

ขีดความสามารถของ อปท. 
 ๒.๔.๑ รัฐบาลกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่

ตองการให อปท. ดําเนินการตามนโยบาย 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

- สกถ. 
- มท. 
- สํานกังบประมาณ 
- สวนราชการที่เกี่ยวของ 

 

 

          ๒.๔.๒ กกถ. กําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการ    



 

 

๑๘๘ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
จัดสรรเงินอุดหนุนให อปท. โดยคํานึงถึงนโยบายของ

รัฐบาลที่มีความจําเปนเรงดวน และมีผลกระทบตอ 

อปท.  ในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน

โดยตรง โดยจัดสรรเงินอุดหนุนตามหลักเกณฑที่ กกถ. 

กําหนดขึ้น 
       ในกรณีที่  อปท .  จัดบริ กา รส าธ ารณะซึ่ ง มี

ผูใชบริการมาจาก อปท. อื่นรวมมาดวย จนเกินขีด

ความสามารถทางการคลังของ อปท. ที่ใหบริการนั้น 
(Spillover) ให อปท. รวมกันดําเนินการหรอืขอรบั

การสนับสนุนจาก  อบจ .  หาก  อปท .  ไมสามารถ

ดําเนินการได รัฐบาลตองจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปหรือ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสมทบใหแก อปท. ตามความ

จําเปน  และเงินอุดหนุนสมทบใหนับรวมเปนรายไดของ 

อปท. 
๒.๔.๓  ทบทวนหลักเกณฑการจัดสรร ทุกระยะ ๔ ป 
เพื่อใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน การ

จัดทํางบประมาณระยะปานกลาง และนโยบายของ 

กกถ. 

 
 
 
 
 



 

 

๑๘๙ 

๔. การทบทวนการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัตถุประสงค เพื่อทบทวนการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใหสอดคลองกับภารกิจอํานาจหนาที่และภารกิจที่ไดรับการ 

ถาย โอนจากสวนราชการ 
เปาหมาย ศึกษาวิเคราะหการจัดสรรรายไดใหแก อปท.  เพื่อทบทวนการจัดสรรรายไดใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของ อปท. ที่ถูกตอง 

 
ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
๑ การทบทวนการจดัสรร

รายไดใหแก อปท. 

ทบทวนการจัดสรรรายไดใหแก อปท. โดยมีขั้นตอนและ

ระยะเวลาการดําเนินการ ดังนี้ 
๑.๑ ระยะที่ ๑  
 พิจารณาทบทวนสัดสวนการจัดสรรรายไดของทุก

ประเภทของ อปท. ที่จําเปนตองกําหนดหลักเกณฑใหม 

๑.๒ ระยะที่ ๒ 
 ทบทวนสัดสวนการจัดสรรรายไดทุกประเภท 

ของ อปท. กอนสิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใชตามผล

การพิจารณาในระยะที่ ๑ 

 
 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

 
 
- สกถ. 
- มท. 
- กระทรวงการคลงั 

- สกถ. 
- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
 

 

  ๑.๓ ระยะที่ ๓ 

 ๑.๓.๑ ทบทวนการจัดสรรรายไดทุกประเภทของ

อปท. เมื ่อมีการปรับปรุงภารกิจ อํานาจหนาที่ของ  

อปท. ตามแผนปฏิบัติการถายโอนใหสอดคลองกบัการ

ปรับปรุงระบบงบประมาณและระบบบัญชีของ อปท 

โดยศึกษารายละเอียดในการจัดเก็บภาษี อากร และ

คาธรรมเนียมแตละประเภท  ใหชัดเจนและสอดคลอง

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
- สกถ. 
- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
 

 



 

 

๑๙๐ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
กับอํานาจการจัดเก็บของหนวยงานตามกฎหมาย

และที ่จะม ีการถายโอนตามแผนปฏิบัติการถายโอน

ภารกิจ 
 ๑.๓.๒ พิจารณาปรับปรุงและรวบรวมกฎหมาย

เกี่ยวกับการจัดสรรรายไดใหกับ อปท. ในแตละเรื่องเขา

ดวยกัน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙๑ 

๕. การเสริมสรางวินัยทางการเงนิและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัตถุประสงค เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) แสวงหารายไดและบริการการเงินการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
เปาหมาย กําหนดมาตรการเสริมสรางวินัยทางการเงินและการคลัง การกํากับดูแล และตรวจสอบการจัดหารายไดและการใชจายเงินของ อปท. 

 
ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑ การกําหนดเปาหมาย

และกรอบวินัยการเงิน

การคลงั 

๑.๑ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมพิจารณากําหนดเปาหมาย

และกรอบวินัยการเงิน การคลังเพื่อเสรมิสรางความเขมแข็งและ

วินัยการเงิน การคลังให อปท. ในระยะกลางและระยะยาว  
๑.๒ อปท. พึงรักษาวินัยดานการเงิน การคลัง  โดยคํานึงถึง

เปาหมายและกรอบวินัยการเงิน การคลัง ตามขอ ๑.๑ เปน

สําคัญ และใหกําหนดมาตรการเสริมสรางวินัยการเงินการคลงั

ใหมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑอยางนอย ดังตอไปนี้  
 ๑.๒.๑ มีความมุงมั่นในการจัดเก็บหรือจัดหารายได

อยางทั่วถึงและเปนธรรม 
 ๑.๒.๒ มีการใชจายในขอบเขตความสามารถ  ในการ

หารายไดของตนเอง 
 ๑.๒.๓ มีความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
โดยสามารถตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนของการใชจาย 
       ๑.๒.๔ ควบคุมสัดสวนระหวางงบประจําและงบลงทุนให

อยูในอัตราที่เหมาะสม ไมกอใหเกิดความเสียหายทางดาน 

การคลัง 
        ๑.๒.๕ การกูเงินควรคํานึงถึงผลตอบแทนและความคุม

คาที่ อปท. จะไดรับ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 

- มท. 
- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 
 
 

 



 

 

๑๙๒ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ

   ๑.๒.๖ ไมควรกอหนี้ผูกพันในลักษณะที่จะเปน

อุปสรรคตอการบริหารและการพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 ๑.๒.๗ ไมควรนําเงินสะสมของทองถิ่นมาใชจาย

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หากมีความจําเปนควรมี

มาตรการในการกํากับดูแลการใชจายใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 
๑.๓ ให อปท. ตรวจสอบผลการดําเนินงานใหอยูภายใต
มาตรการที่กาํหนดขึ้นอยางเครงครัด 
๑.๔ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามและกํากับการ

ตรวจสอบผลการดํ า เนินงานของ  อปท . รวมทั้ ง
หนวยงานตรวจติดตามประเมินผลของ สกถ. ติดตาม
ประเมินผลและสรุปเปนรายงานแจงให อปท. ทราบเพือ่
กระตุนใหมีการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังอยาง

ตอเนื่อง และนํามาใชเปนหลักเกณฑประกอบการ

พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก อปท. 

   

๒ การปรบัปรงุแกไข

กฎหมายที่เกีย่วของ 
- การปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของ อปท.  
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
- มท. 
- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 

 

๓ การติดตาม

ประเมินผล 
- การกําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลดาน-

วินัยการเงิน การคลัง ของ อปท.  
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
- มท.   - สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 

 

๔ การสรางความเตม็ใจ

ในการเสียภาษ ี

เรงเสริมสรางความเขาใจและความเต็มใจในการจาย

ภาษีของประชาชนในเขตพื้นที่ 
๔.๑ อปท. ตองดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อสราง 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
- อปท. 
- มท.   - สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 

 



 

 

๑๙๓ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ
  ความเขาใจแกประชาชนอยางตอเนื่อง 

๔.๒ สกถ. และ มท.เรงประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชน

ไดเห็นประโยชนของการเสียภาษีและตระหนักในหนาที่ 

รวมทั้งใหความสําคัญตอการเสียภาษีเพื่อพัฒนาทองถิน่

ของตนเอง 

   

๕ การกํากับดูแล

ตรวจสอบการจดัเกบ็

ภาษีของ อปท. 

กําหนดมาตรการในการกํากับดูแลและตรวจสอบการจัดเก็บ

ภาษีของ อปท.  โดยใหหนวยงานที่มีหนาที่ในการกํากับดูแล
และตรวจสอบการจัดเก็บภาษีของ อปท. ดําเนินการตรวจสอบ

และประเมินผลการจัดเก็บภาษีของ อปท. เปนประจําทุกป 

แลวแจงผลการตรวจสอบให อปท. นั้นทราบ  และรายงานให 

กกถ. ทราบโดยผาน สกถ. 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
- มท. 
- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 

 

๖ เสริมสรางความรู

ความสามารถในการ

จัดหารายได และ

วางแผนการใชจาย

ใหแก อปท. 

- ใหหนวยงานที่ เกี่ยวของ เร ง เสริมสรางความรู

ความสามารถในการจัดหารายไดและการวางแผนการ ใช

จายใหแก อปท. เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการ
บริหารการเงินการคลังของ อปท. 
๖.๑ มท. จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนได

ตระหนักในหนาที่และใหความสําคัญตอการเสียภาษีเพื่อ

พัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
๖.๒ อปท. ตองดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อสราง

ความเขาใจแกประชาชนอยางตอเนื่อง 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

- มท. 
- สกถ. 
- กระทรวงการคลงั 
- อปท. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการกําหนด

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ 

และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดกําหนดแนวทางในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของกับดานการเงิน การคลัง 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการปรับปรุงระบบวางแผน ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี 

ระบบติดตามตรวจสอบ และระบบขอมูล  ดังน้ัน เพ่ือใหแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ สามารถ

ขับเคลื่อนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และระยะเวลาที่กําหนด  ซึ่งจะสงผลใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอตอการบริหารงานตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นท่ีไดรับมากขึ้นหลังจากมีการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ต้ังแตป 

พ.ศ. ๒๕๔๒  รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองทางการ

คลังบนพื้นฐานรายไดของตนเองในระยะยาว  จึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนปฏิบัติการกําหนด

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการเงิน การคลังและงบประมาณ  

เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๒.  วัตถุประสงค 
  ๒.๑ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และ

งบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
  ๒.๒ เพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ และระยะเวลาการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการดานการเงิน การคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหแผนปฏิบัติการกําหนด

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ 

บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 

  ๒.๓ เพ่ือใหหนวยงานในสวนกลาง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับทราบ

ภารกิจท่ีตองดําเนินการในการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใหมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๔ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ในการวาง

แผนการพัฒนาการแสวงหารายได การบริหารการใชจายเงิน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

ความเขมแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองในทางการคลังได 

๒.๔ แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน 

 (ฉบับที่ ๒) ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน  การคลัง  
 



 

 

๑๙๕

๓.  เปาหมาย 
  พัฒนาระบบและสรางกลไกการวางแผน การจัดทํางบประมาณ การบัญชี 

การติดตามตรวจสอบ และพัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือสนับสนุนการกระจายอํานาจดานการเงิน 

การคลัง ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ  

๔.  แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
  โดยที่แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานไว ๕ ดาน  ไดแก 

การกําหนดนโยบายทางดานการคลัง การปรับปรุงรายได การปรับปรุงรายจาย การทบทวนการ

จัดสรรรายได และการเสริมสรางวินัยทางการเงิน การคลัง ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่ง

การจะทําใหแผนปฏิบัติการดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  จึงตอง

กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

ประสิทธิภาพ  ดังน้ี 

  ๔.๑ พัฒนาระบบการจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

โดยสนับสนุนสงเสริมใหประชาชน ภาคประชาสังคมในทองถิ่นในสวนรวม ในการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนถิ่น การใหความรูความเขาใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

และการนําแผนยุทธศาสตรไปเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและประเทศ และระบบ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๔.๒ การปรับปรุงระบบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยพัฒนา

ไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน หรือรูปแบบอื่นท่ีสอดคลองกับระบบงบประมาณของ

ประเทศ  เพ่ือใหสอดรับกับแผนพัฒนาทองถิ่น มีความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบไดงาย 
  ๔.๓ พัฒนาระบบการจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหจัดเก็บไดอยางท่ัวถึงและ

ถูกตอง  รวมทั้งปรบัปรุงระบบกฎหมาย  ท่ีเกี่ยวของเพ่ือขยายฐานรายได  การกําหนดอัตราภาษี 

และการเพ่ิมรายไดประเภทใหมๆ เพ่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพ่ิมข้ึนและสอดคลอง

กับสภาพการณในปจจุบัน 
  ๔.๔ การประมาณการรายจายในการใหบริการสาธารณะ  โดยหารูปแบบและวิธี

คํานวณหาขนาดรายจายของการใหบริการสาธารณะที่สะทอนตนทุนตอหนวยงานของการใหบริการ

แตละภารกิจท่ีองคกร-ปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบตอประชาชนในทองถิ่น  เพ่ือใชในการ

จัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรภาษี

และเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 

 

๑๙๖ 

  ๔.๕ พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยปรับปรุง

ระเบียบที่เกี่ยวของ การพัฒนาสูความสามารถของบุคลากรทองถิ่น เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
  ๔.๖ พัฒนาระบบบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนระบบแผนพึงรับ

พึงจายท่ีสอดคลองกับระบบการจัดทําบัญชีภาครัฐ ท่ีแสดงการรบัรูท่ีมาของรายไดจากแหลงตางๆ 

รวมทั้งการรับรูรายจาย การกูยืม ภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหทราบฐานะการเงินท่ีแทจริงของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๔.๗ พัฒนาระบบฐานขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีเกี่ยวกับการเงิน 

การคลัง บุคลากร ภารกิจ หนาท่ี และขอมูลอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประสาน

ขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการบริหารขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย ถูกตอง ครบถวน และนําไปใชประโยชนได 
  ๔.๘ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  โดยพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ นําไปใชประโยชนในการวางแผนควบคุมการใชจายเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และพัฒนาระบบตรวจสอบภายนอก (External Audit)  โดยเปดโอกาสให

ประชาชนที่ไดรับขอมูลขาวสาร และเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ  รวมทั้งพัฒนาระบบรายงาน

ผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหรวดเร็ว ท่ัวถึง และเขาใจงาย 

 
***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๙๗ 

แผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัตถุประสงค  เพื่อสนับสนนุและพัฒนาการกระจายอํานาจทางการเงนิ การคลัง และงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เปาหมาย พัฒนาระบบและสรางกลไกการวางแผน การจดัทํางบประมาณ การบัญชี การติดตามตรวจสอบ และพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อสนับสนนุการกระจาย  

  อํานาจดานการเงนิการคลังใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการกําหนดขัน้ตอนการกระจายอํานาจทางการเงนิ การคลัง และงบประมาณใหแก อปท. 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑ พัฒนาระบบการจัดทําแผนพัฒนาเชงิ

ยุทธศาสตรของ อปท.  
๑.๑ สนับสนุนสงเสริมใหประชาชน ภาคประชาสังคมใน

ทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาของ อปท.   

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑  

- มท.    - สกถ.  
- กระทรวงการคลัง 
- สํานกังบประมาณ 
- อปท. 

 

  ๑.๒ ฝกอบรมพนักงานของ อปท. ใหมีความรูความเขาใจ
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น  
 

 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
- มท.     - สกถ.  
- กระทรวงการคลัง 
- สํานกังบประมาณ 
- อปท. 

 

  ๑.๓ นําแผนยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่นของ อปท. ไป

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและประเทศ  
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓  
- มท.  – สกถ. 
- กระทรวงการคลัง 

 

  และระบบงบประมาณของ อปท.  - สํานกังบประมาณ 
- อปท. 

 

๒. 
 

การปรบัปรงุระบบงบประมาณของ 

อปท. 

พัฒนารูปแบบงบประมาณของ อปท. ไปสูระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน หรือรูปแบบอื่นที่สอดคลองกับระบบ-

งบประมาณของประเทศที่เปนการทํางานรวมกันระหวาง  

ฝายบริหารและฝายปฏิบัติการ เพื่อใชในการนําเสนอตอ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
-  มท.    – สกถ. 
-  กระทรวงการคลงั 
-  สํานกังบประมาณ 

 



 

 
 

๑๙๘ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ

  สภาทองถิ่น และระบบงบประมาณดังกลาวตองสอดรบักบั

แผนพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งตองมีความโปรงใส ชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบไดงาย  โดย 

๒.๑ ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจากระบบงบประมาณ
แบบแผนงาน มาเปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

ตามยุทธศาสตร ตามความพรอมของ อปท. 

๒.๒ ปรับปรุงรูปแบบการจัดทํางบประมาณของ อปท. ให
สอดคลองกับยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของ 

อปท. ที่สามารถแสดงผลผลิตและผลลัพธไดอยางชัดเจน 

   

  ๒.๓ ฝกอบรมเพื่อสรางองคความรู ความเขาใจใน
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดทํา

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 

   

  ๒.๔ ศึกษาหารูปแบบในการปฏิบัติงานของทองถิ่นในการ
จัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
๒.๕ ทบทวนปญหาอุปสรรคและขอจํากัดที่เกิดขึ้น 

   

  หลังจากการนําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานไปใช

เพื่อนําไปสูการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทาง 

การปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการ และนวัตกรรมในการ

จัดทํางบประมาณในปตอไป 
 

   



 

 
 

๑๙๙ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ

๓ พัฒนาระบบการจัดหารายไดของ อปท. ๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของ อปท. 

ใหจัดเก็บไดอยางทั่วถึงและถูกตอง  โดยนําแผนที่ภาษี 

และทะเบียนทรัพยสิน ระบบสารสนเทศ GIS มาใชใหเกิด

ความเหมาะสมกับสภาพของแตละ  อปท .  รวมทั้ ง

ฝกอบรมผูบริหารและผูปฏิบัติงานของ อปท. ใหมีความรู

ความเขาใจในการจัดเก็บรายไดและประเมินภาษีที่ถูกตอง 
๓.๒ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อขยายฐานรายได 

การกําหนดอัตราภาษี และการเพิ่มรายไดประเภทใหม 

เพื่อให อปท.  มีรายได เพิ่ม ขึ้น   และสอดคลองกับ

สภาพการณในปจจุบัน 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
- มท. 
- กระทรวงการคลงั 
- สกถ. 
 

 

๔ การประมาณการรายจายในการ

ใหบริการสาธารณะของ อปท.  
๔.๑ ศึกษาวิจัยเพื่อคนหารูปแบบและวิธีคํานวณหาขนาด

รายจายของการใหบริการสาธารณะที่สะทอนตนทุนตอ

หนวยของการใหบริการแตละภารกิจที่ อปท. รับผิดชอบ
ตอประชาชนในทองถิ่น 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
- มท. 
- กระทรวงการคลัง 
- สํานกังบประมาณ 
- สกถ.  

 

  ๔.๒ ฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของ และขาราการของ อปท. 
ใหมีความรูความเขาใจ ในการคํานวณหาตนทุนสําหรับการ

ใหบริการสาธารณะที่ อปท. รับผิดชอบตอประชาชนใน
ทองถิ่น  เพื่อใชในการจัดทํางบประมาณที่เนนผลผลติและ

ผลลัพธในการปฏิบัติ 
 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
- มท. 
- กระทรวงการคลัง 
- สํานกังบประมาณ 
- สกถ.  

 



 

 
 

๒๐๐ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ

  ๔.๓ นําขอมูลการคํานวณหาตนทุนตอหนวยของการ

ใหบริการสาธารณะของ อปท. เปนขอมูลประกอบการพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนใหแก อปท.  

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 
- มท.   - สกถ. 
- กระทรวงการคลัง 
- สํานกังบประมาณ 

 

๕ การพัฒนาระบบการจดัซื้อจัดจางของ 

อปท.  
๕.๑ แกไขปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง

ของ อปท. ใหทันกับสภาพการณในปจจุบันและเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานของ อปท. เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
- มท. 

 

  ๕.๒ ฝกอบรมบุคลากรที่ เกี่ยวของ และพนักงานของ 
อปท. ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อ  

จัดจางของ อปท. ที่พัฒนาแลว 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
- มท.   - สกถ. 
- กระทรวงการคลัง 
- สํานกังบประมาณ 

 

  ๕.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวของ
ของ อปท. และปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสภาพการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓  
- มท.    - สกถ. 
- กระทรวงการคลัง 
- สํานกังบประมาณ  

 

๖ พัฒนาระบบบัญชีของ อปท. ๖.๑ พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดทําบัญชีของ อปท. ให
เปนระบบพึงรับ พึงจาย ที่สอดคลองกับระบบการจัดทํา

บัญชีของภาครัฐ ที่แสดงการรับรูที่มาของรายไดจากแหลง

ตางๆ รวมทั้งการรับรูรายจาย การกูยืม ภาระหนี้สินที่

เกิดขึ้นเพื่อใหทราบฐานะการเงนิของ อปท. อยางแทจริง  

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
- มท. 
- กระทรวงการคลงั 

 

  ๖.๒ ฝกอบรมบุคลการที่เกี่ยวของ และขาราชการของ 

อปท. ใหมีความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชีของ อปท. 
ระบบแบบพึงรับพึงจาย 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
- มท. 
- กระทรวงการคลงั 

 



 

 
 

๒๐๑ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ

  ๖.๓ ปรับปรุงระบบบัญชีของ อปท. ใหมีความทันสมัย
และสอดคลองกับระบบบัญชีของภาครัฐ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 
- มท. 
- กระทรวงการคลงั 

 

๗ พัฒนาระบบฐานขอมูลของ อปท.  ๗.๑ ศึกษาวิเคราะหระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการเงิน  การ

คลัง บุคลากร ภารกิจ หนาที่ และขอมูลอื่นๆ ของ อปท. 
ที่มีอยูในปจจุบัน   

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
- มท. 
- กระทรวงการคลัง 
- สกถ.  

 

  ๗.๒ ประสานขอมูลเพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง และเกิด

ความชัดเจนในการนําไปใชประโยชนของหนวยงานตางๆ  

อปท.  และผูสนใจทั่วไป  

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
- มท. 
- กระทรวงการคลัง 
- สกถ.  

 

  ๗.๓ พัฒนาระบบฐานขอมูลของ อปท. อยางตอเนื่อง
เพื่อใหการบริหารขอมูลของ  อปท.  มีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย ถูกตอง ครบถวนและนําไปใชประโยชนได 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
- มท. 
- กระทรวงการคลัง 
- สกถ.  

 

๘ พัฒนาระบบการตดิตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของ อปท.  
๘.๑ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
 ๘.๑.๑ พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของ อปท. ใหมี

ประสิทธิภาพ สามารถรายงานผลการตรวจสอบดวยความถูกตอง 

รวดเร็ว และนําไปใชประโยชนในการวางแผนควบคุมการใช

จายเงินของ อปท. 

 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

 
- มท. 
- สกถ.  
- สตง. 

 

   ๘.๑.๒ พัฒนาบุคลากรของ อปท. ใหมีขีดความสามารถใน

การตรวจสอบ และสามารถใหความรูแกผูปฏิบัติงานดานอื่นของ 

อปท. เพื่อลดขอบกพรองในการปฏิบัติงานของบุคลากรทองถิ่น 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

 

 

- มท. 

- สกถ.  

- สตง. 

 

 



 

 
 

๒๐๒ 

ลําดับ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ หมายเหต ุ

  ๘.๒ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบภายนอก 

(External Audit)  

 ๘.๒.๑ พัฒนาระบบการตรวจสอบภายนอกของ 

อปท. โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร 

และเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหาร

จัดการของ อปท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

       ๘.๒.๒ พัฒนาระบบรายงานผลการดําเนินงานของ 

อปท. ใหมีความรวดเร็ว ทั่วถึง และเขาใจงาย 

 

 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

 

 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

 

 

- มท. 

- สกถ.  

- สตง. 

 

- มท. 

- สกถ.  

- สตง. 

 

 

 



 

 

 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  กําหนดใหจัดทําแผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการ เพ่ือดําเนินการถายโอน

ภารกิจ เงิน และบุคลากร โดยกําหนดใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (กกถ.)  พิจารณาทบทวนทุกหาป  เพ่ือพิจารณาใหมีการกระจายหนาท่ีการจัดระบบ

บริการสาธารณะ การจัดสัดสวนภาษีอากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการจัดระบบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น โดยการถายเทกําลังคนเพ่ิมข้ึนใหแกองคกรปกครองทองถิ่นตาม

แผนปฏิบัติการฉบับดังกลาว  ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๔  และถายโอนบุคลากรในป พ.ศ. ๒๕๔๖  และ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

จากเหตุผลดังกลาว ประกอบกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และปญหาอุปสรรคในการ

ถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนปฏิบัติการฉบับแรก จึงจําเปนตอง

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดานบุคลากรใหมุงเนนการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่น

ท้ังระบบ โดยกําหนดมาตรการและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นท่ีทันสมัย มี

ความเปนอิสระ มีกลไกดูแลความเปนธรรม สรางหลักประกันความกาวหนาใหแกบุคลากรสวน

ทองถิ่นรวมทั้งบุคลากรที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 

เสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากรและจูงใจใหคนดีคนเกงถายเทและอยูปฏิบัติงานในสวนทองถิ่น 

เพ่ือสนับสนุนใหการกระจายอํานาจสูทองถิ่นบรรลุผลตอไป  

๒.  กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถ่ิน ยึดหลักการ

สําคัญดังนี ้
๒.๑  การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสวนหน่ึงของการปฏิรูป

ระบบราชการ เพ่ือเขาสูความเปนราชการยุคใหมท่ีเนนการพัฒนาปรับปรุงภาคราชการตามกรอบ

ความคิดผสมผสานระหวางหลกัการบริหารงานยุคใหมกับหลักการของแนวคิดประชาธิปไตยยุคใหม

ท่ีเนนการสรางระบบราชการที่มีคุณลักษณะของระบบในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีอิง

หลักธรรมมาภิบาลและประชาธิปไตย คือ มีการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือประโยชนสุขของ

ประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเหมาะสม โดยรัฐจะ

มีบทบาทหนาท่ีเฉพาะสวนที่จําเปน  เพ่ือเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนมีบทบาท

มากข้ึน   

๒.๕ แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (ฉบับที่ ๒) ดานการถายโอนบคุลากรและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถ่ิน 
 



 

 
 

๒๐๔ 

๒.๒  การบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่น จะตองยึดหลักคุณธรรม คือ หลัก

ความสามารถ หลักความเสมอภาค หลักความมั่นคง และหลักความเปนกลางทางการเมือง รวมทั้ง

คานิยมสรางสรรคของการเปนพนักงานสวนทองถิ่นท่ีประชาชนพึงประสงค และมีวิธีการ

บริหารงานบุคคลที่กําหนดบนพื้นฐานของหลักผลงานและสมรรถนะ เพ่ือใหสามารถบรรลุ

วิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และพนักงานสวนทองถิ่นไดรับการปฏิบัติ

อยางเปนธรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน สงผลใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เสริมสรางความเขมแข็งดานทรัพยากรบุคคลใหแกสวนทองถิ่น โดยถายโอน

บุคลากรและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสวนทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหมีความรู

ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และภารกิจท่ีรับโอนจากสวนราชการ  ตลอดจนสามารถแกปญหาและสนองตอบตอความตองการ

ของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.๒ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นโดยเรงรัดใหมีการสงเสริมใหมีการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นท่ีดี และสงเสริมระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

ใหเขมแข็ง โดยสรางกลไกดูแลความเปนธรรม สรางหลักประกันความกาวหนาในการทํางาน และ

สรางความเปนอิสระในการบริหารทรัพยากรบุคคลของทองถิ่นโดยมีเอกภาพในภาพรวม เพ่ือเปน

พลังขับเคลื่อนแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหบรรลุผลตามเปาหมาย

อยางย่ังยืน  

๔. เปาหมาย 
๔.๑   ทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นมีจํานวนและคุณภาพเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจท่ี

รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนดและภารกิจท่ีรับโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
๔.๒  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นมีความทันสมัย เปนไปตามระบบคุณธรรม 

มีกลไกดูแลความเปนธรรม  มีความเปนเอกภาพ โดยมีระบบเลื่อนไหลถายเทขาราชการสวนทองถิ่น

เพ่ือความกาวหนาในการทํางาน  และมีระบบพัฒนาบคุลากรสวนทองถิ่นใหมีความรูความสามารถ

ในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายและที่เพ่ิมข้ึนจาก

การรับโอนภารกิจจากสวนราชการ ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๕.  หลักการ 

การถายโอนบุคลากรระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น และการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นใหคํานึงถึงกฎหมายและแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจาย



 

 
 

๒๐๕ 

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หลักบริหารงานทองถิ่น และหลักการบริหารงานบุคคล  

ดังน้ี 
๕.๑  การถายโอนบุคลากรจากสวนกลาง สวนภูมิภาคใหแกสวนทองถิ่นตองสอดคลองกับ

ภารกิจตามกฎหมายและภารกิจถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคํานึงถึงความคุมคา ความจําเปน ความตองการกําลังคน 

และความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการคลัง 
๕.๒  การถายโอนกําลังคนระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ยึดหลักการ  

“งานไป  เงินไป  ตําแหนงไป”   
๕.๓ สิทธิประโยชนและความกาวหนาของบุคลากรที่ถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนด

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือโอนกรณีปกติโดยความสมัคร

ใจเพื่อไปปฏิบัติงานใหมท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ ตองไมตํ่ากวาท่ีเคยไดรับอยูเดิม รวมถึง

สถานภาพและสิทธิประโยชนตอเน่ืองของสมาชิก กบข. 

๕.๔  การบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นตองยึดหลักการตามระบบคุณธรรม  มีกลไก

ดูแลความเปนธรรม สรางหลักประกันความกาวหนาในการทํางาน และมีมาตรฐานในหลักเกณฑ 

วิธีการท่ีสําคัญใกลเคียงกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีของรัฐประเภทอื่น  

๖.  แนวทางการดําเนินการ 

 เพ่ือใหการกระจายอํานาจดานบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคลองกับการกระจายอํานาจดานภารกิจและงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จึง

กําหนดแนวทางการถายโอนบุคลากร และการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเพ่ือรองรับ

การกระจายอํานาจ  ดังน้ี 
 ๖.๑  การถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามภารกิจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นท่ีรับโอนภารกิจ  สวนบุคลากรที่ดํารงตําแหนงท่ีถายโอน หากไมสมัครใจจะถายโอนไปองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาหาแนวทางที่จะดูแลบุคลากรกลุมน้ี  อาทิเชน 

สวนราชการอาจมีโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน 

๒๕๕๐ หรืออาจโอนยายเพื่อสับเปลี่ยนไปดํารงตําแหนงอื่นท่ีวาง เปนตน  ท้ังน้ี ใหมีการเตรียมความ 

พรอมและประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางความเขาใจกับบุคลากรที่อยูในขายถายโอนและหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของกอนการถายโอน และใหมีการติดตามประเมินผลการถายโอนบุคลากรใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ   
๖.๒ ใหปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นเพ่ือลดความ

ซ้ําซอนในการดําเนินงาน กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลที่สงเสริมและ เปดโอกาสใหมีการ

โอน ยาย สับเปลี่ยน ยืมตัวบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง หรือระหวาง



 

 
 

๒๐๖

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ การจัดจางผูบริหารหรือท่ีปรึกษา รวมทั้งรับโอน

บุคลากรตามกฎหมายกระจายอํานาจ เพ่ือใหสามารถรองรับภารกิจท่ีถายโอนตามกฎหมายกระจาย

อํานาจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหการบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นยึดหลักการ
ตามระบบคุณธรรม มีกลไกดูแลความเปนธรรม  สรางหลักประกันความกาวหนาในการทํางาน 

โดยเฉพาะบุคลากรที่ถายโอนใหมีความตอเน่ือง และมีมาตรฐานในหลักเกณฑ วิธีการท่ีสําคัญ

ใกลเคียงกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีรัฐอื่น  
 ๖.๓  ใหปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ และกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน       

การวางแผนกําลังคน การจัดอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง การสรรหา การโอนยาย วินัย 

อุทธรณ รองทุกข การเลื่อนตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และคาตอบแทนสิทธิ

ประโยชนและสวัสดิการท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เชน จัดต้ังกองทุนบําเหน็จบํานาญ

พนักงานสวนทองถิ่น (กบถ.) ให อปท. ทําประกันชีวิตใหแกบุคลากรสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติงาน

เสี่ยงภัย เปนตน เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นมีความเปนธรรม มีหลักประกัน

ความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน และมีสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมไมดอยกวาท่ีเจาหนาท่ี

ของรัฐอื่นไดรบั 
 ๖.๔  ใหสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเพิ่มขีดความสามารถใหแกบุคลากรสวน

ทองถิ่นและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางรอบดานดวยวิธีการตางๆ เชน การฝกอบรม  

ปฐมนิเทศ การปรับปรุงการปฏิบัติงาน ระบบพัฒนาบุคลากร ไดแก การสับเปลี่ยนหมุนเวียนและ

แลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางขาราชการสวนทองถิ่นดวยกันเองหรือกับบุคลากรของสวนราชการหรือ

เอกชน การศึกษาตอ การดูงาน เปนตน เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ สมรรถนะ และ

ทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ี และตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจาก 

สวนราชการ ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น เพ่ือใหการบริการสาธารณะแกประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตาม

ความตองการของประชาชนในพื้นท่ี  
 ๖.๕  ใหกําหนดระบบการติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สวนทองถิ่น เพ่ือจะไดทราบปญหาอุปสรรคในการบริหารงานสวนทองถิ่น และนําผลการติดตาม

ประเมินผลไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสวนทองถิ่น    

๗. กลไกการดําเนินการ 

เพ่ือใหการดําเนินการการถายโอนบุคลากรสูทองถิ่นและการพัฒนาระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ราบรื่นและสอดประสานกันท้ังระบบ  โดยมีหนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจน จึงกําหนดใหมีกลไก

ท่ีทําหนาท่ีบริหารการดําเนินการเปน ๔ ระดับ คือ ระดับชาติ  ระดับกรม ระดับจังหวัด และระดับ

ทองถิ่น โดยมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

 



 

 
 

๒๐๗

 ๗.๑ ระดับชาติ  
 (๑)  คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจ

และหนาท่ีดังน้ี 
  (๑.๑)  จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

แผนปฏิบัติการเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา 
  (๑.๒)  ประสานการถายโอนขาราชการ  ขาราชการสวนทองถิ่น  และพนักงาน

รัฐวิสาหกจิระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับคณะกรรมการพนักงาน

สวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหสอดคลองกับการกําหนดอํานาจหนาท่ีการจัดสรรภาษีอากร 

เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการสวนกลางโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (๑.๓) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ 

ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งท่ีจําเปน เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (๑.๔) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏวา

สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (๑.๕) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
  (๑.๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 
(๒)  คณะอนุกรรมการดานการถายโอนบุคลากรและอํานาจหนาท่ี มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

  (๒.๑)  เสนอแนะนโยบาย มาตรการ แผนปฏิบัติการและแนวทางเกี่ยวกับการ

ถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

สวนทองถิ่น ตอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (๒.๒)  แตงต้ังคณะทาํงานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการ

ดานการถายโอนบุคลากรและอํานาจหนาท่ีมอบหมาย 
  (๒.๓)  กํากับดูแลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่น  ตลอดจนสงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหา 
  (๒.๔)  ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลสวน

ทองถิ่นและการถายโอนบุคลากรสูทองถิ่น  

(๓)  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) และ

คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  ทําหนาท่ี   
  (๓.๑)  ปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่น

ใหยึดหลักการตามระบบคุณธรรม มีกลไกดูแลความเปนธรรม  สรางหลักประกันความกาวหนาใน

การทํางาน และมีมาตรฐานในหลักเกณฑ วิธีการท่ีสําคัญใกลเคียงกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ของเจาหนาท่ีรัฐอื่น  
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  (๓.๒)  ปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่น วิธีการและ

กลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผนกําลังคน การจัดอัตรากําลัง การกาํหนดตําแหนง 

การสรรหาบุคลากรดวยวิธีการท่ีหลากหลายยืดหยุนเพ่ือใหไดบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถ

สูงเพ่ือรองรับภารกิจท่ีถายโอนตามกฎหมายกระจายอํานาจไดอยางทันทวงทีการโอนยายใหเกิดความ

คลองตัว วินัย อุทธรณ รองทุกข เพ่ือเปนหลักประกันความเปนธรรม  การเลื่อนตําแหนง การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และคาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการให  จูงใจ  
  (๓ .๓)  สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่น  โดยเพ่ิมขีด

ความสามารถใหแกบุคลากรสวนทองถิ่นและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางรอบดาน

และวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การฝกอบรม การปรับปรุงการปฏิบัติงาน การจัดระบบพัฒนา

บุคลากร เชน การศึกษาดูงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนและแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางขาราชการ

สวนทองถิ่นดวยกันเองหรือกับบุคลากรของสวนราชการหรือเอกชน เพ่ือใหมีการถายเท 

แลกเปลี่ยนความรู เทคนิควทิยาการและประสบการณระหวางกัน   
  (๓.๔)  ติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่น เพ่ือจะได

ทราบปญหาอุปสรรคในการบริหารงานและนําผลไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การบริหารงานสวนทองถิ่น     

(๔)  กระทรวงมหาดไทย  ทําหนาท่ี 
  (๔.๑)  รับผิดชอบการถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

ภาพรวมและในระดับจังหวัด โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  (๔.๒)  สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (๔.๓)  กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  (๔.๔)  เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ การถายโอนภารกิจ

และบุคลากรใหแกสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป 

(๕)  สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น     

ทําหนาท่ี  
  (๕.๑)  ประชาสมัพันธเพ่ือเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจท่ีถายโอนตาม

แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหกับสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (๕.๒)  ประสานความรวมมือในดานตางๆ กับสวนราชการที่มีการถายโอน

ภารกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทที่รับการถายโอน 
  (๕.๓)  เปนศูนยขอมูลกลางในการใหขอมูลสนับสนุนเกี่ยวกับการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๖)  กระทรวงการคลัง ทําหนาท่ีปรับปรุงระบบ กฎ และระเบียบ เกี่ยวกับการรับ

จ าย เ งินค าตอบแทนและสวัส ดิการของบุ คลากรที่ ถ ายโอนไปองค กรปกครองส วน 
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ทองถิ่นใหสะดวก รวดเร็ว คลองตัว และเทาเทียมกับขาราชการประเภทอื่น เพ่ือจูงใจใหขาราชการจาก

สวนกลางและสวนภูมิภาคประสงคจะถายโอนไปปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๗)  สํานักงบประมาณ ทําหนาท่ีปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดสรร

งบประมาณ การบริหารงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับหลัก งานไป เงินไป  

ตําแหนงไป เพ่ือชวยผลักดันและสงเสริมใหเกิดการกระจายภารกิจและกําลังคนจากสวนกลางและ

สวนภูมิภาคสูทองถิ่น ไดอยางแทจริงตามเปาหมาย ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(๘)  สํานักงาน ก.พ. ทําหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสวน

ทองถิ่น ปรับบทบาทกําลังคนภาครัฐ ท้ังในราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นให

เหมาะสมและสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น เพ่ือใหทองถิ่นสามารถจัดบริการ

สาธารณะและแกปญหาเฉพาะของแตละทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 

 ๗.๒ ระดับกรม 
 (๑)  ศูนยบริหารการถายโอนบุคลากรสูทองถิ่นระดับกรม มีองคประกอบและ

อํานาจหนาท่ีดังน้ี 
 (๑.๑) องคประกอบ 

 (๑.๑.๑) อธบิดี หรอืหัวหนาสวนราชการ     ประธาน 
(๑.๑.๒) ผูอํานวยการสํานัก/กอง หรอื เทียบเทาท่ีเกี่ยวของ  กรรมการ 
(๑.๑.๓) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีของกรม     กรรมการ 

    และเลขานุการ 
  (๑.๑.๔) หัวหนางาน/ฝายการเจาหนาท่ีของกรม    กรรมการ 

              และผูชวยเลขานุการ 

(๑.๒) อํานาจหนาท่ี 
 (๑.๒.๑) วิเคราะหและจัดกลุมภารกิจท่ีจะถายโอนตามแผนปฏิบัติการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 (๑.๒.๒) วิเคราะหกําลังคนที่จะตองถายโอนไปพรอมภารกิจ 

   (๑.๒.๓) จัดทําแผนการถายโอนบุคลากรของสวนราชการ โดยระบุจํานวน

และตําแหนงและบัญชีรายชื่อบุคลากรที่ถายโอนใหสอดคลองกับภารกิจท่ีถายโอน  
 (๑.๒.๔) บริหารกําลังคนในสังกัดใหไดปริมาณและคุณภาพขาราชการที่

เหมาะสมกับภารกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบและที่จะถายโอนใหทองถิ่น โดยประชาสัมพันธและทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางและเงื่อนไขการถายโอนใหกับบุคลากรที่อยูในขายถายโอนของสวน

ราชการดวย 

   (๑.๒.๕) กําหนดเกณฑความพรอม และการเตรียมการถายโอนบุคลากร  
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   (๑.๒.๖) จัดทําแผนการฝกอบรมบุคลากรที่จะถายโอนในดานตางๆ ท้ังน้ี 

ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการถายโอน  ตลอดจนใหความชวยเหลือ สนับสนุนสงเสริม

สมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   (๑.๒.๗) สนับสนุนการยืมตัวบุคลากรไปชวยราชการในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นของขาราชการในสังกัด 
   (๑.๒.๘) วางระบบการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพของสวนราชการ

ภายหลังการถายโอนภารกิจและบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

๗.๓  ระดับจังหวัด 
(๑) คณะกรรมการบริหารการถายโอนภารกิจ บุคลากร และงบประมาณใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด มีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
(๑.๑) องคประกอบ 

 (๑.๑.๑) ผูวาราชการจังหวัด     ประธานกรรมการ 
   (๑.๑.๒) รองผูวาราชการจังหวัด                  รองประธานกรรมการ 

           ท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
 (๑.๑.๓) ปลัดจังหวัด                                กรรมการ 
 (๑.๑.๔) หัวหนาสํานักงานจังหวัด                กรรมการ 
 (๑.๑.๕) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด      กรรมการ 

           ซึ่งเปนผูแทนกระทรวงทีถ่ายโอนภารกิจ  
           กระทรวงละ ๑  คน 

 (๑.๑.๖) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด      กรรมการ 

(๑.๑.๗) ผูแทนนายกเทศมนตรีในจังหวัด       กรรมการ 
           จํานวน ๒ คน และนายกเมืองพัทยา  

 (๑.๑.๘) ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 
                 จํานวน ๓  คน         
 (๑.๑.๙) หัวหนากลุมสงเสริมการปกครอง      กรรมการและเลขานุการ 
                 ทองถิ่นจังหวัด    

(๑.๒) อํานาจหนาท่ี     
  (๑.๒.๑) บริหารจัดการเรื่องการถายโอนภารกิจ การจัดสรรกําลังคน และ

งบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการติดตามประเมินผลการถายโอน ตาม

แนวทางและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กําหนด   
  (๑.๒.๒) ดําเนินการดานการเตรียมความพรอมใหกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เพ่ือใหมีความพรอมรับการถายโอน 
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  (๑.๒.๓) การตรวจติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเกี่ยวกับการถายโอน  
  (๑.๒.๔) รายงานผลการถายโอนภารกิจ  บุคลากร และงบประมาณให

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบทุก ๓  เดือน 
  (๑.๒.๕) ประสานสวนราชการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการถายโอน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๑.๒.๖) แกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ี เกิดจากการถายโอนภารกิจ  

บุคลากร และงบประมาณ 
  (๑.๒.๗) ภารกิจอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย 

(๒) คณะกรรมการบริหารการถายโอนภารกิจ บุคลากร และงบประมาณใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของกรุงเทพมหานคร  มีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
 (๒.๑)  องคประกอบ 

  (๒.๑.๑)  ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตร ีท่ีไดรบัมอบหมาย   ประธาน          
  (๒.๑.๒)  ผูแทนกรุงเทพมหานคร  จํานวน ๑ คน                  กรรมการ 
  (๒.๑.๓)  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอํานาจ     กรรมการ 

                                          ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน  ๑  คน     
  (๒.๑.๔)  ผูแทนหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ จํานวน  ๕ หนวยงาน   กรรมการ   
  (๒.๑.๕)  ผูแทนสวนราชการที่มีภารกิจถายโอน                   กรรมการ 

            กระทรวงละ ๑  คน 
 (๒.๑.๖)  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ                  กรรมการ 
                 และการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง      และเลขานุการ                           
                  สวนทองถิ่น 
  (๒.๑.๗)  เจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ                      กรรมการและ 

                การกระจายอํานาจฯ  จํานวน ๑  คน                      ผูชวยเลขานุการ 
  (๒.๑.๘)  เจาหนาท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ คน              กรรมการและ 

                                                                                          ผูชวยเลขานุการ 
(๒.๒) อํานาจหนาท่ี 

   (๒.๒.๑)  บริหารจัดการเรื่องการถายโอนภารกิจ การจัดสรรกําลังคน และ

งบประมาณใหแกกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการติดตามประเมินผลการถายโอนตามแนวทางและ

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด   
  (๒.๒.๒)  ดําเนินการดานการเตรียมความพรอมใหกับกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือใหมีความพรอมรับการถายโอน 



 

 
 

๒๑๒

  (๒.๒.๓)  การตรวจติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําแกกรุงเทพมหานคร 

เกี่ยวกับการถายโอน  
   (๒.๒.๔)  รายงานผลการถายโอนภารกิจ บุคลากร และงบประมาณของ

กรุงเทพมหานคร ใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบทุก 

๓  เดือน 
   (๒.๒.๕)  ประสานสวนราชการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการถายโอน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
   (๒.๒.๖)  แกไขปญหาอุปสรรคตางๆ  ท่ีเกิดจากการถายโอนภารกิจ 

บุคลากรและงบประมาณ 
   (๒.๒.๗)  ภารกิจอื่น ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย 

(๓)  คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น คณะกรรมการขาราชการ

กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ทําหนาท่ีกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง  

เพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจและกําลังคนจากสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 ๗.๔  ระดับทองถิ่น  
(๑)   องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทําหนาท่ีดังน้ี 

  (๑.๑)  กําหนดโครงสรางและอัตรากําลัง ตลอดจนปฏิบัติการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่น  โดยยึดหลักการตามระบบคุณธรรม  มีกลไกดูแลความเปนธรรม  

สรางหลักประกันความกาวหนาในการทํางานใหกับบุคลากรในสังกัด   
 (๑.๒)  จัดทําแผนพัฒนาความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (๑.๓)  สรางหลักประกันความกาวหนาแกขาราชการที่ถายโอน 

๘. สําหรับการถายโอนบุคลากรซึ่งมีกฎหมายการบริหารงานบุคคลเปนการเฉพาะแยกตางหาก

จากขาราชการพลเรือนสามัญ เชน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ใหกําหนดเปนแผนปฏิบัติการถายโอนบุคลากรเปนการเฉพาะใหเหมาะสมสอดคลอง

กับประเภทภารกิจและความพรอมในการกระจายอํานาจตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒๑๓ 

 
แผนปฏิบัติการกําหนดขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดานการถายโอนบคุลากรและพฒันาการบริหารทรัพยากรบุคลากรสวนทองถิ่น 

 
วัตถุประสงค   

๑.  เพื่อกําหนดมาตรการ แนวทาง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ และระยะเวลาในการดําเนินการในการถายโอนบุคลากรจากราชการสวนกลางและ

สวนภูมิภาคไปสูสวนทองถิ่น  โดยการสรางระบบถายเทกําลังคนสูทองถิ่น และการสรางระบบความกาวหนาสายอาชีพที่เหมาะสม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดาน
กําลังคนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

๒.  ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นใหเปนไปตามระบบคุณธรรม  โดยสรางกลไกดูแลความเปนธรรม สรางหลักประกันความกาวหนาในการ

ทํางาน  เพื่อจูงใจบุคลากรใหถายโอนและปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อันจะสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุผลตาม

เปาหมายตามกฎหมายและแผนการกระจายอํานาจ  
 ๓. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรสวนทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหมีความรูความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากสวนราชการ สามารถแกปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
 
เปาหมาย            

๑.   ถายโอนบุคลากรจากราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหทองถิ่นมีกําลังคนทั้งจํานวนและคุณภาพเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจที่รับผิดชอบตามที่

กฎหมายกําหนดและรับโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
๒.  ระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นมีความทันสมัย เปนไปตามระบบคุณธรรม มีกลไกในการบริหารงานบุคคลที่สามารถสรางความเปนอิสระในการ

บริหารงานบุคคล  สรางหลักประกันความกาวหนาในการทํางาน และบุคลากรสวนทองถิ่นมีความรูความสามารถเหมาะสมกับภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

ที่รับโอนจากสวนราชการ ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
กิจกรรม 

๑. การถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๒. การพัฒนาการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น 



 

 
 

๒๑๔ 

๑.  การพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่น 

วัตถุประสงค  

๑.  ปรับปรุงระบบการบริหารทัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นใหเปนไปตามระบบคุณธรรม  โดยสรางกลไกดูแลความเปนธรรม สรางหลักประกันความกาวหนาใน

การทํางาน  และสรางความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล เพื่อสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดตาม

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรสวนทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหมีความรูความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น .และตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากสวนราชการ สามารถแกปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

เปาหมาย  

ระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นมีความทันสมัย เปนไปตามระบบคุณธรรม มีกลไกในการบริหารงานบุคคลที่สามารถสรางความเปนอิสระในการบริหารงาน

บุคคล   มีหลักประกันความกาวหนาในการทํางาน และบุคลากรสวนทองถิ่นมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ที่เพิ่มขึ้นจากภารกิจเดิมและภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากสวนราชการ 
 
 ลําดับที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 

๑ ปรับปรงุโครงสรางและระบบ

บริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น 
๑.๑ ศึกษาวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และ

ระบบการบริหารงานบุคคลของสวนราชการ เพื่อกําหนดโครงสราง

การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่มีอิสระขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเอง  ควบคูกับการกําหนดมาตรฐานและแนวทางการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  รวมทั้งกําหนดแนวทางใหบุคลากร

สวนทองถิ่นสามารถโอนยาย สับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง หรือระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นกับสวนราชการสามารถถายเทไปมาได 

ป พ.ศ. ๒๕๕๐ -๒๕๕๑ - มท. 
- สํานกังาน ก.ถ. 
- สํานกังาน ก.พ. 
 



 

 
 

๒๑๕ 

 ลําดับที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 
  ๑.๒ ปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ 

กําหนดโครงสรางการบรหิารงานบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่  โดย 
ใหมีคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ เพื่อกําหนด

มาตรฐานและแนวทางการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ เพื่อลดความ

ซ้ําซอน และมีเอกภาพในการดําเนนิงาน 

ป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ - มท. 
- สํานกังาน ก.ถ. 

  ๑.๓ ศึกษาหารูปแบบและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรรหาบุคลากร

จากภาคเอกชนหรือบุคคลภายนอกมาปฏิบัติหนาที่ ยังองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ - มท. 
- สํานกังาน ก.ถ. 
- สํานกังาน ก.พ. 

๒ ปรับปรงุกระบวนการ

บริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น 
ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นปรับปรุงกระบวนการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่ไปเปนไปตามระบบคุณธรรม สราง

หลักประกันความกาวหนาในการปฏิบัติงาน  มีความเปนอิสระ ใน

การบริหารงานบุคคล รวมทั้งสิทธิประโยชนที่บุคลากรสวนทองถิ่น

ไดรับ ดงันี้ 

ป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ - อปท. 
- มท. 

- สํานกังาน ก.ถ. 
- สํานกังาน ก.พ. 

  ๒.๑ การวางแผนกําลงัคน 
 (๑) ใหองคกรปกครองสวนทอง ถิ่นจัดทํ าแผนกรอบ

อัตรากําลัง ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่นกําหนด 
 (๒) ฝกอบรมแนวทางการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสามารถวิเคราะหและวางแผน

อัตรากําลังไดอยางถกูตอง 
 

 

-  สกถ. 



 

 
 

๒๑๖ 

 ลําดับที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 
  

๒.๒ โครงสรางการจดัองคกร 
 (๑) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงสรางการ จัด

องคกร เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหนาที่ที่มีอยูเดิม และภารกิจที่รับ

ถายโอนจากสวนราชการ  

  

           (๒) ฝกอบรมการจัดทาํโครงสรางการจัดองคกรใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหโครงสรางสอดรับกับภารกิจ

ตามอํานาจหนาที่และภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากสวนราชการที่

แทจริง 

๒.๓ การกําหนดตําแหนง 
         (๑) ศึกษาพัฒนารูปแบบการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการ

กําหนดโครงสรางเงนิเดอืนและคาตอบแทนมีความยืดหยุนเปด

โอกาสใหภาคเอกชนหรอืบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัตงิานในทองถิน่ 
(๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดตําแหนงตาม

มาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกําหนด 

  

  ๒.๔ การสรรหาบุคลากร 
 ให คณ ะก ร ร มก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค คล ส ว นท อ ง ถิ่ น 

เปนผูสรรหา เพื่อใหการสรรหามีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ลดความซ้ําซอนและคาใชจายในการสรรหาบุคลากร หรือ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นอาจกําหนดหลักเกณฑการสรร

หาและมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถสรรหา

บุคลากรเองก็ได 

  



 

 
 

๒๑๗ 

 ลําดับที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 

  
๒.๕ การเลือ่นตําแหนง 
 แกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล 

สวนทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการ

ออกคําสั่งในการเลื่อนตําแหนง เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น มีความเปนอิสระในการพิจารณาเลื่อนตําแหนงไดเอง 

  

  
๒.๖ การโอนยาย 
 เพื่อใหการโอนยายบุคลากรทองถิ่นมีความคลองตัว และ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรแกไขระบบการ

โอนยาย ดังนี้  

  

  
(๑)  บุคลากรสวนทองถิ่นที่ขอโอนยายไปยังองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่น หากสามารถตกลงกันไดระหวางบุคลากรสวนทองถิน่

และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ออกคําสั่งโอนยายได 

  

   (๒) หากบุคลากรสวนทองถิ่นตกลงกันไดแตผูบริหารไม

ยินยอม  ห รือกรณีไม สาม ารถหาที่ ตองกา รโอนย ายได  ให

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นมีอํานาจในการโอนยาย

บุคคลดังกลาวได 

  

  
๒.๗ โครงสรางคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 
 (๑) ปรับปรุงสิทธิประโยชนตางๆ เชน คาตอบแทน คา

รักษาพยาบาล คาศึกษาบุตร บําเหน็จ บํานาญ และสิทธิประโยชนอื่น 

  



 

 
 

๒๑๘ 

 ลําดับที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 
  สวนทองถิ่น และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับไม

นอยกวาที่ขาราชการและขาราชการการเมืองไดรับ 
 (๒) ปรับปรุงกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ (กบข.) ใหขาราชการที่ถายโอนไปยังองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีสิทธิในการเปนสมาชิก กบข. ตอไป 
(๓) ปรับปรุงกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่นใหมีลักษณะเชนเดียวกับ กบข.  เพื่อลดภาระคาใชจาย

บําเหน็จบํานาญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดขึ้นในอนาคต 

  

  ๒.๘ วินัย อุทธรณ และรองทุกข  
 สรางกลไกในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติใหกระบวนการทาง

วินัย การอุทธรณและรองทุกขเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม 
๒.๙ การพนจากตําแหนง 
 กําหนดใหการพนจากตําแหนงของบุคลากรสวนทองถิ่นโดย

สภาพของบุคคล  สภาพของตําแหนง  โดยผลของกฎหมายและพน

เพราะความบกพรองของบุคลากรสวนทองถิ่นเอง  ใหผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการออกคําสั่งใหบุคลากร

สวนทองถิ่นพนจากตําแหนง  โดยตองของความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกอน 

  

๓  สงเสริมการพัฒนา

บุคลากรสวนทองถิ่น  
สงเสริมพัฒนาบุคลากรสวนทองถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหแก

บุคลากรสวนทองถิ่นใหมีความรู ความสามารถ สมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ และภารกิจ ถาย

โอนจากสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
๓.๑ จัดทาํยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวน 
 

ป พ .ศ.  ๒๕๕๐-

๒๕๕๓ 

- มท .  
- สํานักงาน  ก .ถ .  
- สํานักงาน  ก .พ .  
 



 

 
 

๒๑๙ 

 ลําดับที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 
  ทองถิ่น แผนการพัฒนาบุคลากรสวนทองถิ่น คูมือการพัฒนาบุคลากร

สวนทองถิ่น รวมทั้งหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสวนทองถิ่น เพื่อเปน

การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถใหแกบุคลากรสวนทองถิ่น 
๓.๒ กระทรวงมหาดไทย และสวนราชการที่เกี่ยวของฝกอบรมเพื่อ

พิจารณาความรู ความสามารถ ทัศนคติ ในการปฏิบัติงานตามอํานาจ

หนาที่ของบุคลากรสวนทองถิ่น 
๓.๓  องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และจัดฝกอบรมบุคลากรสวนทองถิน่ของ

ตนเอง เสริมสรางขวัญกําลังใจ สงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

โดยใหมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การศึกษาตอ     การสงไปอบรม

สัมมนา ดูงาน เปนตน 

  

  
๓.๔ พัฒนาสถาบันเพื่อการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู รวมกันระหวางบุคลากรสวน
ทองถิ่นดวยเอง และระหวางบุคลากรสวนทองถิ่นกับสวนราชการหรือ

บุคคลภายนอกอื่นๆ และจัดตั้งศูนยการเรียนรูระดับจังหวัด  เพื่อเปน
ศูนยใหความรู คําปรึกษาแนะนําใหแกบุคลากรสวนทองถิ่น เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  

  ๓.๕ สงเสริมวิทยาการ เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ เพื่อใหบุคลากร

สวนทองถิ่นสามารถนําวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
 

  



 

 
 

๒๒๐ 

 ลําดับที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 
๔ การติดตามประเมินผล

กระบวนการบริหารงานสวน

ทองถิ่น 

๔.๑ ศึกษา กําหนดประเด็นการติดตามประเมินผลกระบวนการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  โดยคํานึงถึงความตองการและนําผล

การประเมินไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
๔.๒ กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานการประเมินสัมฤทธิผ์ลของ

การปฏิบัติงานบุคลากรสวนทองถิ่น 
 

ป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ - มท. 
- สํานกังาน ก.ถ. 
- สํานกังาน ก.พ. 

-  สกถ. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒๒๑ 

 
๒.  การถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัตถุประสงค     

เพื่อกําหนดมาตรการ แนวทาง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ และระยะเวลาในการดําเนินการในการกระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและสวน

ภูมิภาคไปสูสวนทองถิ่น  โดยการสรางระบบถายเทกําลังคนสูทองถิ่น และการสรางระบบความกาวหนาสายอาชีพที่เหมาะสม  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานกําลังคน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เปาหมาย           

เพื่อกระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคไปสูสวนทองถิ่น ใหสวนทองถิ่นมีกําลังคนทั้งจํานวนและคุณภาพเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจที่

รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนดและรับโอนตามแผนปฏิบัติการ 

ลําดับที ่
ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

๑  การวิเคราะหภารกิจและกําหนด

กรอบอัตรากําลังขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

วิเคราะหภารกิจและกําหนดกรอบอัตรากําลังขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ภายใต ภารกิจที่รับผิดชอบตามกฎหมาย

และภารกิจที่ไดรับถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

    ป พ.ศ. ๒๕๕๐- 

๒๕๕๓  หรือเมือ่ผาน

เกณฑประเมินความ

พรอม 

- อปท. 
- คณะกรรมการพนักงาน

สวนทองถิ่น 
 

๒ การวิ เคราะหอัตรากําลังและ

จัดทําบัญชีตําแหนงที่จะตัดโอน

ตามภารกิจ 

วิเคราะหอัตรากําลังสําหรับภารกิจที่ถายโอนทั้ งจํานวน/ 

ตําแหนง/ ระดับ  โดยพิจารณาทบทวนขอบเขต ขั้นตอน วิธี

ปฏิบัติง านของภารกิจที่ถ ายโอน  โครงสร างอัตรากํ าลั ง  

มาตรฐานงาน  และจัดทําบัญชีตําแหนงที่จะตัดโอน 

 

ป  พ.ศ. ๒๕๕๐- ๒๕๕๓ 

หรือเมือ่ผานเกณฑ

ประเมนิความพรอม 

- สวนราชการที่มีภารกิจ 
ถายโอน 

- สํานักงาน ก.พ. 



 

 
 

๒๒๒ 

ลําดับที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 

๓ ตัดโอนตําแหนงพรอมอัตรา

เงินเดือนใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงนิเดอืนใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิน่ทีร่ับโอนภารกิจ 
ป  พ.ศ. ๒๕๕๐- ๒๕๕๓ 

หรือเมื่อผานเกณฑ

ประเมินความพรอม 

- สวนราชการที่มีภารกิจ 

ถายโอน 

๔ 
 

การกระจายบุคลากรใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

๔.๑  การดําเนินการถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามภารกิจถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนงาน

เฉพาะดานในพื้นที่ เชน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขาราชการและบุคลากรดานสาธารณสุขเพื่อใหปฏิบัติงานภายใต

กรอบอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีวิธีการ

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) คุณสมบัติของบุคลากรที่ถ ายโอน   เปน บุคลากรที่

ปฏิบัติงานในภารกิจถายโอนและมีรายชื่ออยูในบัญชีที่สวน

ราชการแจงวาสมัครใจถายโอน และองคกรปกครองสวนทองถิน่

มีความประสงคจะรับโอน 

 - สถ. 
- อปท. 

   (๒) หนวยงานรองรับ ใหถายโอนลงพื้นที่เดิมใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น  กรณีที่เปนภารกิจที่

ครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหถายโอนให

องคการบริหารสวนจังหวัด 

  (๓)  สิ่งจูงใจ มหีลกัประกันดานเงนิเดอืน คาจาง สวัสดกิาร     

สิทธิประโยชนและคาตอบแทนอืน่ เชนเดียวกับการถายโอนบุคลากร

ระยะที่ ๑-๒ โดยรัฐสนับสนุนคาใชจายดานบุคลากรจนกวาจะ

เกษียณหรือพนจากราชการ  ตามมติคณะรฐัมนตรี วันที ่๒๖ 

พฤษภาคม ๒๕๔๖ และใหมีสถานภาพเปนสมาชกิกองทุน 

  



 

 
 

๒๒๓ 

ลําดับที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่บผิดชอบ 

 
 บําเหน็จบํานาญขาราชการ  ( กบข.)  หรือสมาชกิกองทนุสาํรอง

เลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ ( กสจ.)  เชนเดิม  

(๔) วิธีการถายโอน  ถายโอนโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รวมกับคณะกรรมการบริหารการถายโอนภารกิจ บุคลากร 

และงบประมาณระดับจงัหวัด ดาํเนินการและจดัสรรลงพืน้ที่   

 
 

 
 ๔.๒   การถายโอนบุคลากรในสายงานสนับสนนุหรือบริหารงานทั่วไป  

เชน งานการเงินบัญชี  งานพัสดุ งานบริหารงานทั่วไป  เปนตน   
 (๑) คุณสมบัติของบุคลากรที่ถายโอน  เปนบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในภารกิจถายโอนประเภทงานทั่วไปหรืองานสนับสนุนใน

สวนกลางหรือสวนภูมิภาคและมีรายชื่ออยูในบัญชีที่สวนราชการแจง

วาอยูในขายตองถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ และ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความประสงคจะรับโอน          
 (๒) หนวยงานรองรับ ใหถายโอนลง องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ทีม่ีความประสงคจะรับถายโอน 

 
 

 
 (๓) สิ่งจูงใจ  กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับโอน ใหมี

หลกัประกนัดานเงินเดอืน คาจาง สวัสดกิาร  สทิธิประโยชน และ
คาตอบแทนอืน่เชนเดียวกับการถายโอนบุคลากร ระยะที่ ๑ - ๒ โดย

รัฐสนับสนนุคาใชจายจนกวาจะเกษียณหรอืพนจากราชการตามมต ิ

ครม.วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และใหมีสถานภาพเปนสมาชกิ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) หรือสมาชกิกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพสาํหรับลกูจางประจําของสวนราชการ ( กสจ.)  เชนเดมิ   
 

 
 



 

 
 

๒๒๔ 

ลําดับที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 

 
 (๔)  วิธกีารถายโอน   มีดังนี ้

 (๔.๑)  ใหดําเนนิการพัฒนาความรูบุคลากรในงานประเภททั่วไป

หรืองานสนับสนนุสวนกลางเพื่อเตรียมความพรอมใหบุคลากรกลุมนี้

และขึ้นบัญชีไว 
        (๔.๒)  ใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่รวมกับ

คณะกรรมการบรหิารการถายโอนภารกิจ บุคลากร และงบประมาณ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจงัหวัดจัดสรรบุคลากรกลุม

นี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทีม่ีความประสงค ภายใตกรอบ

อัตรากําลังของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 
 

 
 

๔.๓   ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรรหาบุคลากรที่ขาด

มาปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมได โดยใช

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน การโอนปกติ การ

ยืมตัว การจางผูบริหารหรือที่ปรึกษา เปนตน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด  

 
 

๕ บุคลากรไมประสงคจะถายโอนไป 

องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
๕.๑  กรณีบุคลากรไมสมัครใจจะถายโอนไปทองถิน่ ให

หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาหาแนวทางที่จะดูแลบุคลากรกลุม

นี้ เชน อาจเกลี่ยลงในตาํแหนงอื่นที่เหมาะสมกับความรู 

ความสามารถและสมรรถนะ หรือสวนราชการอาจจัดใหมี

โครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี

เมือ่วันที่ ๕ มถิุนายน ๒๕๕๐ เปนตน  
 

  ป  พ.ศ. ๒๕๕๐- 

๒๕๕๓ หรือเมื่อผาน

เกณฑประเมินความ

พรอม 

- สวนราชการที่มีภารกิจ            

ถายโอน 
- กระทรวงการคลงั 
- กรมบัญชกีลาง 

- สํานกังาน ก.พ. 
- หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 



 

 
 

๒๒๕ 

ลําดับที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 
หนวยงานที่รับผดิชอบ 

๖ การเตรียมความพรอม ๖.๑ การอบรมปฐมนิเทศบุคลากรเพื่อทาํความเขาใจเกี่ยวกับ

หลกัการและแนวทางการถายโอน และพัฒนาความรู 

ความสามารถ สมรรถนะ และทัศนคติบุคลากรกอนการถายโอน 

๖.๒ การเตรียมการของสวนราชการทีม่ีภารกิจถายโอน 
    (๑)  จัดทําคูมือปฏิบัติงานสาํหรับภารกิจถายโอน ทั้ง

ขั้นตอน วิธีปฏิบัตงิาน  มาตรฐานหรอืคุณภาพของงานที่

ตองการ ระบบและวิธกีารตรวจสอบคุณภาพงาน และการ

ประเมนิผล 
     (๒)  จัดทําแผนการฝกอบรมหรือเตรียมความพรอมให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหลักสูตร เนื้อหา และเอกสาร

ประกอบการฝกอบรม 
 

  ป  พ.ศ ๒๕๕๐ -๒๕๕๓  

หรือเมื่อผานเกณฑ

ประเมินความพรอม 

- สถ. 
- สวนราชการที่มีภารกิจ     

ถายโอน 
- สกถ. 
 

 

  
๖.๓  จัดระบบประสานงานและระบบขอมูลระหวางกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น  คณะกรรมการบริหารการถายโอนภารกิจ

บุคลากรและงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับจังหวัด 
 
 
๖.๔ ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการ 

ถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  
- สถ. 
- คณะกรรมการบริหารการถาย

โอนภารกิจบุคลากรและ

งบประมาณใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ระดับ

จังหวัด 
- สกถ.   
- มท. 
-  คณะอนกุรรมการดานการ   

ถายโอนบุคลากรและอํานาจ

หนาที ่



 

 
 

๒๒๖ 

ลําดับที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 

๗ การติดตามประเมินผล ๗.๑  จัดวางระบบการติดตามประเมินผลการถายโอนบุคลากร

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น๗.๒  จัดทําคูมือการติดตาม

และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานสําหรับภารกิจที่ถายโอน  เพื่อให

ศูนยบริหารการถายโอนภารกิจ บุคลากรและงบประมาณจังหวัด 

หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งวิธีติดตามตรวจสอบคุณภาพงาน

และการใหบริการ 

ป  พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓  

หรือเมื่อผานเกณฑความ

พรอม 

-  คณะอนกุรรมการดานการ

ถายโอนบุคลากรและอํานาจ

หนาที ่
- สวนราชการที่มีภารกิจ 

ถายโอน 

  ๗.๓  ติดตาม รายงาน และประเมนิผลการถายโอนกาํลังคน

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 -  คณะอนกุรรมการดานการ

ถายโอนบุคลากรและอํานาจ

หนาที ่
-  คณะกรรมการบรหิารการ

ถายโอนภารกิจ บุคลากรและ

งบประมาณใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ระดับ

จังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒๒๗ 

 

 
 

 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดแนวทางในการสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชน/ภาคประชาสังคมและการตรวจสอบติดตามประเมินผลไว โดยมี

สาระสําคัญ ดังน้ี  
(๑) กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 

โดยจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพ่ือใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะ

เปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบไดโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชน  
(๒) กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 

โดยสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจ

รัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอื่น 
(๔) สนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุก

รูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นท่ี 
(๕) การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาท่ีจําเปนและมีหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น

หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม รวมทั้งจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดย

ประชาชนเปนหลัก 
(๖) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิลงคะแนนเสียง

ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูน้ันพนจากตําแหนง  
(๗) ประชาชนผูมีสิทธเิลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ

ประธานสภาทองถิ่นเพ่ือใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น  
(๘) ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการท่ีใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาว

ไดดวย  
(๙) ในกรณีท่ีการกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิตความ

เปนอยูของประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงขอมูล

รายละเอียดใหประชาชนทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร ในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือ

๒.๖ แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน/ 
ภาคประชาสังคม และการตรวจสอบติดตามประเมนิผล 



 

 
 

๒๒๘

ไดรับการรองขอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดใหมีการ

รับฟงความคิดเห็นกอนการกระทําน้ัน หรือาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได 
(๑๐) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการ

จัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓ (๑๒) กําหนดใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวม

ของประชาชนในทองถิ่น และมาตรา ๑๖ (๑๖) ๑๗ (๘) และ มาตรา ๑๘ ใหเทศบาล       

เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร        

มีอํานาจและหนาท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น  
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เปนกฎหมายที่ออกมาเพ่ือใหการบริหารราชการสวนกลางและการบริหารราชการสวนภูมิภาค 

ตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมของประชาชน มีความโปรงใสในการทํางาน มีการ

บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา มีการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชน และมีการประเมินผลการทํางาน มีการลดข้ันตอนการทํางานเพื่อใหเกิด

ความคลองตัว ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใหประชาชนเปนศูนยกลาง           

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดวา    

การดําเนินการโครงการของหนวยงานของรัฐอันเปนการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม ไมวาจะเปน

การดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐหรือโดยวิธีการใหสัมปทานหรืออนุญาตใหบุคคลอื่นทํา ท้ังน้ี 

บรรดาที่มีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือสวนได 
เสียเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการ ตองจัดใหมีเผยแพร

ขอมูลใหประชาชนทราบ โดยเฉพาะโครงการที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชนเปน

สวนรวมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยสํารวจความคิดเห็น หรือประชุม

ปรึกษาหารือตอไป  

๒. กรอบแนวคิด 
 ๒.๑  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะไดอยางท่ัวถึง

และตรงตามความตองการของประชาชนในพื้นท่ี การจะบรรลุเปาประสงคไดจะตองอาศัยการมี

สวนรวมของประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคมในพื้นท่ีเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

รวมรับรู รวมแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบ ในการดําเนินการตาง ๆ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ต้ังแตเริ่มตนจนถึงกระบวนการติดตามประเมินผล  



 

 
 

๒๒๙

 ๒.๒  การมีสวนรวมของประชาชนไมไดมีความหมายเฉพาะการไปใชสิทธิเลือกต้ังตาม

หนาท่ีหรือรวมรับประโยชนเทาน้ัน ยังตองเขาไปรวมแสดงความคิดเห็นกรณีท่ีโครงการ/ภารกิจ

ท่ีมีผลกระทบตอสวนรวม 
 ๒.๓  การถายโอนภารกิจจากราชการบริหารสวนกลางไปใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจําเปนตองพัฒนาระบบการตรวจสอบและระบบการติดตามประเมินผลงานที่ มี

ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได ประชาชนและภาคประชาสังคมตองเขามามีสวนรวม

ในกระบวนการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงทัศนะและมีสวนในการตัดสินใจใน      

เรื่องตางๆท่ีจะมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเอง 
 ๓.๒ เพ่ือชวยใหการตัดสินใจของผูเสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบสอดรับ

กับปญหาและความตองของประชาชนมากยิ่งข้ึน รวมทั้งลดความขัดแยงทางการเมืองและเกิด

ความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 
 ๓.๓ เพ่ือใหเกิดการตรวจสอบการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

เพ่ือนํามาปรับปรุงการจัดบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานมากยิ่งข้ึนและสามารถ

แกไขขอบกพรองไดอยางตรงจุด ซึ่งจะนําไปสูการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 ๓.๔ เพ่ือใหมีกลไกการตรวจสอบและติดตามประเมินผลขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ ประชาชน ชมุชน และภาคประชาสังคม ไดรับบริการท่ีตรงกับความตองการ 
 ๔.๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และ 
  มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหม ๆ  
 ๔.๓ มีกลไกการตรวจสอบและติดตามประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๔.๓ สรางความสัมพันธและความใกลชิดระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ 
  ประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม 

๕. แนวทางการดําเนินงาน 
 ๕.๑ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  
  (๑) สรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม 

ตระหนักถึงความสําคัญของการเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการตาง ๆ ขององคกรปกครอง        

สวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการท่ีใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาว 

ไดดวย 



 

 
 

๒๓๐ 

(๒) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง รวมทั้งสนับสนุน

การดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดง

ความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นท่ี และแกไขปญหาในชุมชน  
  (๓) สงเสริมใหประชาชน ชุมชนและภาคประชาสังคมเขาไปมีสวนรวมและ

เขาถึงอํานาจการตัดสินใจในขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เชน รวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับทองถิ่น 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใส และการปองกันการทุจริต 
  (๔) ในกรณีท่ีการกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอ

ชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจง

ขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร ในกรณีท่ีเห็นสมควร

หรือไดรับการรองขอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดใหมี

การรับฟงความคิดเห็นกอนการกระทําน้ัน หรืออาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือ

ตัดสินใจก็ได ท้ังน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  (๕) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สงเสริมใหประชาชนได

ใชสิทธิเลือกต้ังโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และสงเสริมใหประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม

ในพ้ืนท่ีเขาใจและรับรูถึงสิทธิของประชาชนตามกฎหมาย เชน มีสวนรวมในการเสนอขอบัญญัติ 

(ขอบังคับ)ทองถิ่น การเขาชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การใชสิทธิฟองรองตอศาลปกครอง และการใชสิทธิรองตอกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเม่ือ

มีการละเมิดสิทธิโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน 
  (๖) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ชุมชนและภาคประชาสังคม มีการ

จัดต้ังกลุมองคกรชุมชน หรือสงเสริมใหประชาชน ชุมชนและภาคประชาสังคม เขารวมเปน

อาสาสมัครในบางกิจกรรมของทองถิ่น เชน การต้ังกลุมอาชีพของตัวเอง การเฝาระวังดูแลความ

สงบเรียบรอยในชุมชนของตนเอง เปนตน 
(๗) ใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน (Citizen Advisory 

Board) เพ่ือใหขอคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น การวางแผนงาน/โครงการ 
  (๘) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการการมีสวนรวมของ

ประชาชนประจําป มีเน้ือหาสาระประกอบดวย กิจกรรม ข้ันตอน วัน เวลา ท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น จะใหประชาชนในเขตพื้นท่ีเขามามีสวนรวมในรอบป และปดประกาศใหประชาชน

ทราบภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

 



 

 
 

๒๓๑ 

 ๕.๒ การตรวจสอบติดตามประเมินผล 

(๑) พัฒนาระบบการตรวจสอบและระบบการติดตามประเมินผลงานที่มี

ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได ประชาชนและภาคประชาสังคมตองเขามามีสวนรวม

ในกระบวนการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 (๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบใช

อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอื่น 

(๓) สรางกลไกการมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการโดยประชาชนเปนหลัก และอาศัยเครือขายของ

สถาบันการศึกษาตาง ๆ  สวนราชการหรือสถาบันท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  (๔) สงเสริมใหภาคเอกชนเขามาชวยเสริมการทํางานตรวจสอบของภาครัฐ  

 (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนใน

เรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวน

รวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๖) ปรับปรุงกลไกการตรวจสอบทางการเงินและการใชจายงบประมาณของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังภายนอกและภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละจังหวัดให

มีประสิทธิภาพและคลองตัว โดยใหครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหมากข้ึน  
(๗) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและระบบการรายงานขอมูลการเงิน 

การคลังใหประชาชนทราบ ไดแก ขอมูลฐานรายได รายจายทองถิ่น ตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึง

ประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะตาง ๆ ขอมูลตนทุน การจัดผลผลิตและผลลัพธของการ

ทํางานท่ีมีตอประชาชน เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  
  (๘) สงเสริมและเชิดชูองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลในการปกครองทองถิ่น เกี่ยวกับความเปนเลิศดานความ

โปรงใสและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน หรือองคกรปกครองทองถิ่นท่ีมีนวตกรรม 

เพ่ือใหเปน Best Practice  แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
  (๙) จัดทําคูมือการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับดูแลและตรวจสอบ

การบริหารงานของ อปท. เชน ชองทางท่ีประชาชนจะมีสวนรวม หรือวิธีการเสนอขอบัญญัติ

ทองถิ่น เปนตน 
-------------------------------------- 

 



 

 
 

๒๓๒ 

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน/ภาคประชาสงัคมและการตรวจสอบติดตามประเมินผล 
 
วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกําหนด นโยบายและการใหบริการของ อปท. โดยการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนและภาคประชาสังคม 
 ๒. เพื่อใหประชาชน และภาคประชาสังคมเขามาดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ  
 ๓. เพื่อใหเกิดการตรวจสอบการดําเนินการของ อปท. เพื่อนํามาปรับปรุงการจัดบริการสาธารณะใหมีคุณภาพ 
  และมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นตรงตามความตองการของประชาชนและสามารถแกไขขอบกพรองไดอยางตรงจุด ซึ่งจะนําไปสูการ 
  บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 ๔. เพื่อใหมีกลไกการตรวจสอบและติดตามประเมินผลของ อปท.  

เปาหมาย 
 ๑. ประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม ไดรับบริการที่ตรงกับความตองการ 
 ๒. อปท. มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และมีความคิดริเริ่มในสิ่งใหม ๆ 
 ๓. มีกลไกการตรวจสอบและติดตามประเมินผลของ อปท. 
 ๔. สรางความสัมพันธและความใกลชิดระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ 
  ประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒๓๓ 

๑. กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  

ที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 
๑. สรางกระบวนการเรียนรู เพื่อใหประชาชนและภาค

ประชาสังคม เขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการตาง ๆ 

ของ  อปท .  และ  อปท .  ตองจัดใหมี วิธีก ารที่ ให

ประชาชนมีสวนรวมดังกลาว 

 

๑.๑ อปท. วางแผนการมีสวนรวมของประชาชน 
      - ขั้นตอนการเตรียมการ 
      - ขั้นตอนการจัดทาํแผนการมีสวนรวม 
      - ขั้นตอนการนําแผนไปสูการปฏิบัต ิ
๑.๒ จัดทําโครงการประชาสมัพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรือ่ง
การกระจายอาํนาจและบทบาทหนาที่ของ อปท. โดยการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร

ประขาสมัพันธใหเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมาย ไดแก สือ่พื้นบาน สือ่วิทยุ

โทรทัศน สือ่สิง่พิมพตาง ๆ และหอกระจายขาว 
๑.๓ จัดเวทชีาวบาน ประชาคมหมูบาน ศูนยการเรียนรูชมุชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู

ประสบการณและเขารวมกจิกรรม  

ปงบประมาณ 

๒๕๕๐ เปนตนไป 
- สถ. 
- สกถ. 
- อปท. 

๒. สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง รวมทั้งสนับสนุน

การดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันใน

ลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความ

คิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพืน้ที ่และ
แกไขปญหาในชุมชน  
 

๒.๑ จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ชมุชน และภาคประชาสังคม เพื่อ

นําขอมูลทีไ่ดจากการรับฟงความคิดเห็นมาเปนขอมลูประกอบการตดัสินใจ 
๒.๒ สงเสริมใหประชาชน ชมุชน และภาคประชาสงัคม รวมกลุมเสนอกิจกรรม/โครงการ ที่

เหน็วาเปนประโยชนตอสวนรวม  
๒.๓ ใหประชาชน ชุมชน และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ และ

จัดลําดับกิจกรรม/โครงการ  ตาง ๆ  ที่เห็นวามีความจําเปนเพื่อใหตรงกับความตองการ

ของชุมชน 

ปงบประมาณ 

๒๕๕๐ เปนตนไป 

- อปท. 

๓. สงเสริมใหประชาชน ชุมชนและภาคประชาสังคมเขา

ไปมีสวนรวมในการตัดสินใจในขั้นตอนตาง ๆ ในการ

ดําเนินการของ อปท. เชน รวมในการกําหนดนโยบาย

และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ 

๓.๑ เปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคมเขารวมในการดําเนินการใน

ขั้นตอนตาง  ๆของ อปท. เชน เสนอปญหาและความตองการเพื่อจัดทําแผนพัฒนา

ชุมชน แผนพัฒนาสามป แผนปฏิบัตกิาร โครงการพัฒนา และเขามามีสวนรวมในการ

กําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการติดตามประเมินผล การพัฒนาทองถิ่น  
 

ปงบประมาณ 

๒๕๕๐ เปนตนไป 

อปท. 



 

 
 

๒๓๔ 

ที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 
 ทองถิ่นการจัดทําบริการสาธารณะ รวมในการจัดซื้อ

และการจางของ อปท. เพื่อใหเกิดความโปรงใส และ
การปองกันการทุจริต 

เพื่อใหกระบวนการวางแผนของทองถิ่นสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่

๓.๒ จัดตั้งตัวแทนชุมชนรวมในการจัดซื้อและการจางของอปท. เพื่อใหเกดิความ

โปรงใส และปองกันการทุจริต เปนตน 

  

๔. โครงการที่มีผลกระทบตอชี วิตความเปนอยูของ

ประชาชนในทองถิ่น อปท. ตองแจงขอมูลรายละเอียด

ใหประชาชนทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร 

และในกรณีไดรับการรองขอจากประชาชน อปท. ตอง

จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนการกระทาํนัน้ หรือ

อาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจ 

๔.๑ กอนเริ่มดําเนินการโครงการที่เปนการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม ที่มี

ผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือ

สวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น อปท. ที่เปนผูรับผิดชอบโครงการ ตองจัดใหมี

การเผยแพรขอมูลตามขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหประชาชน และจะรบัฟงความคดิเหน็

ของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ ๙ ดวยก็ได เชน 
(๑) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้  

ปงบประมาณ 
๒๕๕๐ เปนตนไป 

- อปท. 

        (ก) การสัมภาษณรายบุคคล 
      (ข) การเปดใหแสดงความคดิเหน็ทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร ทางระบบ

เครอืขายสารสนเทศ หรือทางอืน่ใด 
       (ค)  การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเหน็ตอ

หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ 
       (ง) การสนทนากลุมยอย 
(๒) การประชุมปรกึษาหารอื ซึง่อาจทําไดโดยวธิีดังตอไปนี ้
       (ก) การประชาพิจารณ 
       (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
       (ค) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
       (ง) การประชมุเชิงปฏิบัตกิาร 
      (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ 
 

  



 

 
 

๒๓๕ 

ที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 
  หรือมีสวนไดเสีย 

(๓) วิธีอื่นที่สํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรกีําหนด 
๔.๒ อปท. ตองมุงใหประชาชนมีความเขาใจทีถู่กตองเกี่ยวกบัโครงการของรัฐ 

และรวบรวมความคิดเหน็ของประชาชนที่มตีอโครงการนัน้ รวมตลอดทัง้ความ

เดือดรอนหรอืเสียหายทีอ่าจเกิดขึ้นแกประชาชนดวย อปท. จะรับฟงความ

คิดเหน็ของประชาชนไปพรอมกับการเผยแพรขอมลูแกประชาชนกไ็ด 

  

๕. สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการ

พัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สงเสริมให

ประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
และสงเสริมใหประชาชน ชุมชนและภาคประชาสังคม

ในพื้นที่ เขาใจและรับรูถึงสิทธิของประชาชนตาม

กฎหมาย 

๕.๑ จัดเวทีเพื่อชี้แจงประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อใหตระหนัก

ในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม เชน มีสวนรวมในการเสนอ

ขอบัญญัติ (ขอบังคับ)ทองถิ่น การเขาชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรอื

ผูบริหารทองถิ่นตามพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก

สภาทองถิ่นหรอืผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การเขาถึงขอมูลขาวสารของ อปท. การ

ใชสิทธิฟองรองตอศาลปกครอง และการใชสิทธริองตอกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติเมือ่มกีารละเมิดสทิธิโดย อปท. เปนตน 
๕.๒ เปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคมเขารวมสังเกตการณใน

การประชมุสภาทองถิน่ 

ปงบประมาณ 
๒๕๕๐ เปนตนไป 

- สถ. 
- สกถ. 
- อปท. 

๖. การจัดตั้งกลุมอาสาสมัครชุมชน  ๖.๑ สงเสริมและสนับสนนุใหประชาชน ชมุชนและภาคประชาสังคม มีการจัดตัง้กลุม

อาสาสมัครชมุชนเพื่อเขารวมในบางกิจกรรมของทองถิน่ เชน การตั้งกลุมอาชีพของ

ตัวเอง การเฝาระวังดูแลความสงบเรียบรอยในชุมชน เปนตน 

ปงบประมาณ 

๒๕๕๐ เปนตนไป 
- อปท. 

๗. ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน 

(Citizen Advisory Board) 
๗.๑ สงเสริมใหประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม จัดตั้งคณะกรรมการที่

ปรึกษาภาคประชาชน โดยเชิญ ผูทรงคุณวุฒิ ปราชญทองถิ่น ผูแทนองคกรชมุชน 

ผูแทนพระภิกษุสงฆ หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ เปนตน รวมเปน

กรรมการ เพื่อใหขอคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น การวางแผนงาน/โครงการ 

 

ปงบประมาณ 

๒๕๕๐ เปนตนไป 

- อปท. 



 

 
 

๒๓๖ 

ที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 
๘. จัดทําแผนปฏิบัติการการมีสวนรวมของประชาชน

ประจําป 

ให อปท. จัดทําแผนปฏิบัติการการมีสวนรวมของประชาชนประจําป มีเนื้อหา

สาระประกอบดวย กิจกรรม ขั้นตอน วัน เวลา ที่ อปท. จะใหประชาชนในเขต

พื้นที่เขามามีสวนรวมในรอบป ปดประกาศใหประชาชนทราบภายในเดือน

ตุลาคมของทุกป 

ปงบประมาณ 
๒๕๕๐ เปนตนไป 

- อปท. 

๒. การตรวจสอบติดตามประเมินผล 
 

ที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 
๑. พัฒนาระบบการตรวจสอบและระบบการติดตาม

ประเมนิผลงาน ทีม่ีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส 

ตรวจสอบได 

๑.๑ อปท. ตองเปดเผยขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหประชาชนทราบ เชน แผนพัฒนา

ทองถิน่ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประกาศการจัดซื้อขัดจาง (ประกาศสอบ

ราคาและประกาศประกวดราคา) บัญชีรายรับ – รายจายของ อปท. เปนตน  
๑.๒ จัดทําเอกสารหรอืจัดเวทีประชาคมเพือ่แถลงผลงานของอปท. ใหประชาชน

ทราบ 
๑.๓ ใหประชาชนและภาคประชาสงัคมเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

ตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

ปงบประมาณ  
๒๕๕๐ เปนตนไป 

- อปท. 

๒. สรางกลไกการมสีวนรวมในการตรวจสอบและ

ประเมนิผลการดําเนินการของ อปท. 

๒.๑ สรางเครือขายการติดตามผลโดยขอความรวมมอื จากมหาวิทยาลัย

เครือขายในพื้นที่ ๑๐ แหง และสถาบันที่เกี่ยวของ 

ปงบประมาณ  
 ๒๕๕๐ เปนตนไป 

- สกถ. 

  ๒.๒ กลไกของสวนราชการทีม่ีภารกิจถายโอน เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธกีาร

บริหารกิจการ บานเมืองที่ด ี
๒.๓ กลไกการตรวจราชการของผูตรวจราชการสํานกั 
นายกรัฐมนตรีใหชวยติดตามผลในภาพรวมระดับจงัหวัด 
 
 
 

  
 



 

 
 

๒๓๗ 

ที่ ภารกิจ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานที่รับผดิชอบ 
  ๒.๔ กลไกของประชาชน และภาคประชาสังคม 

๒.๕ สงเสริมใหภาคเอกชนเขามาชวยเสริมการทํางาน 
ตรวจสอบของภาครัฐ เชน เพื่อแบงเบาภาระของสาํนกังานตรวจเงินแผนดิน 

เปนตน 

  

๓. ปรับปรุงกลไกการตรวจสอบทางการเงินและการใชจาย

งบประมาณของ อปท.  

๓.๑ สนับสนุนใหมีคณะกรรมการตรวจสอบทางการเงนิและการใชจาย

งบประมาณของ อปท. ระดับจังหวัด โดยใหประชาชนและภาคประชาสังคมเขา

รวมเปนกรรมการ 

ปงบประมาณ 
๒๕๕๐ เปนตนไป 

- คณะอนุกรรม 
การดานการเงนิการคลงั 
- สกถ. 

๔. สงเสริมและเชิดช ูอปท. ทีม่กีารบรหิารกิจการ

บานเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล และ อปท. ที่ม ี

นวตกรรม เพื่อเปน Best Practice แก อปท. อื่น 

๔.๑ จัดใหมีรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก อปท. ทีม่ีการบริหารกิจการที่ด ี
๔.๒ คัดเลือก อปท. ที่มคีวามเปนเลิศดานความโปรงใสและสงเสรมิการมีสวน

รวมของประชาชน ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท.กาํหนด 
๔.๓  คัดเลอืก อปท. ที่มีผลงานที่เปนนวตกรรมดีเดน เพื่อเปนตนแบบทีด่ีแก 

อปท. อื่น 

ปงบประมาณ 
๒๕๕๐ เปนตนไป 

- สถ. 
- สกถ. 
- หนวยงานหรอืสถาบัน

ที่เกี่ยวของ 

๕. พัฒนาระบบขอมลูการเงินการคลังสวนทองถิ่น ๕.๑ จัดตัง้ศูนยขอมลูการเงินการคลังสวนทองถิ่น 
๕.๒ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและระบบการรายงานใหประชาชนทราบ 

ไดแก ขอมูลฐานรายได รายจายทองถิ่น ตัวชี้วัดที่แสดงใหเหน็ถงึประสทิธภิาพ

การจัดบรกิารสาธารณะตาง ๆ ขอมลูตนทุน การจัดการผลผลติและผลลัพธของ

การทํางานทีม่ีตอประชาชนเพือ่ใหเกิดการปรับปรุงประสทิธิภาพการทาํงานของ 

อปท. และประชาชนสามารถตรวจสอบได 

ปงบประมาณ 
๒๕๕๐ เปนตนไป 

- สถ. 
- สกถ. 

๖. จัดทําคูมอืการมสีวนรวมของประชาชนในการกาํกับ

ดูแลและตรวจสอบการบรหิารงานของ อปท. 

๖.๑ จัดทําคูมือการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับดูแลและตรวจสอบการ

บริหารงานของ อปท. เชน ชองทางที่ประชาชนจะมีสวนรวม หรือวิธีการเสนอ

ขอบัญญัติทองถิ่น เปนตน  
๖.๒ ประชาสมัพันธ และแจกจายใหกับประชาชนทีส่นใจ 

ปงบประมาณ 
๒๕๕๐ เปนตนไป 

- สกถ. 
 



 

 
 

๒๓๘ 

 
 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ๑.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง      

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ กําหนดใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจตามแผนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยในแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการท่ีผานมาไดดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการ

สาธารณะท่ีรัฐดําเนินการอยูและเปนภารกิจท่ีซ้ําซอนกันระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

หรือภารกิจท่ีรัฐจัดใหบริการในเขตของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภารกิจท่ีเปนการ

ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๔ ป และ

การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐ และขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยตองไมเกินระยะเวลา ๑๐ ป  
  ๑.๒ ในการดําเนินการแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเพ่ือดําเนินการตามขอ ๑.๑ 

ไดมีการดําเนินดังตอไปน้ีไปแลวคือ  
   ๑.๒.๑ การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในการแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปน

เพ่ือใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจฯ  
   ๑.๒.๒ ดําเนินการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะ

ของรัฐ และ อปท. และระหวาง อปท. ดวยกันเอง โดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใชอํานาจตามมาตรา ๑๗  (๒๔) มาตรา ๒๐ โดยออกประกาศ 

กกถ. เรื่องกําหนดอํานาจหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะระหวาง อบจ. กับ อปท. อื่นในจังหวัด

ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๑.๓ การดําเนินการตามขอ ๑.๑ ท่ีผานมา กกถ. ไดเรงรัดใหมีการดําเนินการให

เปนไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกําหนด และไดมีการผลักดันใหสวนราชการตางๆ 

ดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายในการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไป

ดําเนินการแทนรัฐ อีกท้ังไดมีการเสนอแนะรางกฎกมายบางฉบับตอคณะรัฐมนตรี โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขกฎหมายของสวนราชการแต ยังมีบางสวนที่ยังไม

สามารถดําเนินการใหบรรลุไปตามแผนปฏิบัติการฯ ไปไดเน่ืองจากยังขาดแนวทางในการบัญญัติ

กฎหมายในลักษณะของการใชอํานาจในการบังคับใชกฎหมายรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเง่ือนไขทางกฎหมายในการมอบอํานาจในการบังคับใช

กฎหมายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนเรื่องใหมท่ียังมิเคยมีการดําเนินการมากอน 

๒.๗  แผนปฏิบัติการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (ฉบับที่ ๒) ดานการปรับปรุงแกไขกฎหมาย 



 

 
 

๒๓๙ 

รวมทั้งแนวความคิดในการกําหนดโทษทางปกครองไวในกฎหมายที่มีการถายโอนภารกิจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูบังคับใชกฎหมาย 

๒. วัตถุประสงค  
  แผนปฏิบัติการแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเพ่ือการดําเนินการตามแผนการ

กระจายอํานาจฯ ท่ีมีวัตถุประสงค คือ  

  ๒.๑ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมายรองรับการดําเนินการตามภารกิจท่ี

ไดรับการถายโอนจากสวนราชการ  
  ๒.๒ วางระบบและปองกันมิใหเกิดการใชอํานาจซ้ําซอนกันแกไขปญหาทางกฎหมาย

ในการใชอํานาจรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐท่ีถายโอนภารกิจกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  ๒.๓ กําหนดบทบาทของหนวยงานของรัฐท่ีถายโอนภารกิจในการตรวจสอบการใช

อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ๒.๔ ปรับปรุงการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะระหวาง

หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดวยกันเองใหเกิดชัดเจน โดยใหเปนไปตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก  

๓. แนวทางดําเนินงาน  
  ๓.๑ ยังยึดแนวทางในการดําเนินการในการแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายตามแผนปฏิบัติ

การฉบับแรก กลาวคือ ใหหนวยงานของรัฐท่ีถายโอนภารกิจเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ

เสนอขอใหมีการแกไขหรือยกรางกฎหมายใหม ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการฉบับน้ี และกําหนด

บทบาทของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานที่

ใหการสนับสนุนชวยเหลือและแกไขปญหาขอขัดของในการดําเนินการของสวนราชการ  
  ๓.๒ เปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ

แกไขหรือจัดใหมีกฎหมายในการถายโอนภารกิจ 
  ๓.๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็น

วามีความจําเปนท่ีจะตองมีการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายตามขอ ๓.๑ คณะกรรมการการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอแนะการ

ตรากฎหมายเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  ๓.๔ หากคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เห็นวา

เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการประชาชนเพื่อใหเปนไปตามแนวทางการถายโอน

ภารกิจตามแผนการกระจายอํานาจฯ หรือแผนปฏิบัติการฯ จะตองมีการกระจายอํานาจการ

อนุญาต หลังการอนุมัติ ตามที่กฎหมายบัญญัติไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเสนอแนะความเห็นตอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือใหสวนราชการไปดําเนินการเปนการเพิ่มเติมได  



 

 
 

๒๔๐ 

  ๓.๕ ใหสวนราชการเริ่มดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบใน

การถายโอนภารกิจ ใหแก อปท. ภายใน ๖ เดือน นับแตวันท่ีแผนปฏิบัติการฯ มีผลบังคับใช 

๔. การติดตามผลการดําเนินการ  
  ๔.๑ ใหอนุกรรมการดานการปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎหมายปกครองทองถิ่นและ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงต้ังเปนผูรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางการแกไข

หรือจัดใหมีกฎหมายตามแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ และรายงานให

กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาตอไป  
  ๔.๒ ในกรณีท่ีเห็นเปนการสมควรให กกถ. ประสานงานกับ คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดใหการดําเนินการปรับปรุงกฎหมายตามแผนปฏิบัติการเปน

ตัวชี้วัดผล การดําเนินงานของสวนราชการประจําปดวย 
 
 

------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

๒๔๑ 

แผนปฏิบัติการกําหนดขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เกี่ยวกับการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเพื่อดําเนินการตามแผนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

ลําดับ กฎหมาย แนวทางในการปรับปรงุกฎหมาย ระยะเวลา 
หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

๑. 

 

พ . ร .บ .  ทางหลวง

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑. กําหนดใหทางหลวงประเภทตางๆ ที่มีการถายโอนใหแก อปท. เปนทางหลวงทองถิ่น 
๒. ให อปท. เปนผูอํานวยการทางหลวงในการปฏิบัติตามมาตรา ๔ พระราชบญัญัตทิางหลวง พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

คมนาคม 
 

 

๒. พ . ร .บ .  ทางหลวง

สั ม ป ท า น  พ . ศ . 

๒๕๔๒ 

ให อปท. มีอํานาจใหสัมปทานแกบุคคลใดๆ ในการสรางหรือบํารุงรักษา โดยเก็บคาใชทาง  

ไมวาในระดับพื้นดิน ใตหรือเหนือพื้นดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น และให

หมายความรวมถึงอุโมงค สะพาน เรือหรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟากและทาเรือสําหรับขึ้นหรือ

ลงรถที่จัดไวเพื่อประโยชนแกทางหลวงสัมปทานดวย 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

คมนาคม 
 

- ห ลั ก ก า ร เ ดิ ม ต า ม

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ฯ  

(ฉบับที่ ๑) ใหอํานาจ อปท. 

จัดทําทางหลวงสัมปทาน 

ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 

๒๕๓๕ ภายในเขต อปท. ได 

จึงตองแกไข พ.ร.บ. ฉบับนี้ 

๓. 

 

พ . ร .บ .  การขนส ง 

ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

๑. ใหผูแทน อปท. รวมเปนกรรมการควบคุมการขนสงประจําจังหวัด ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการ

อนุญาตการจัดตั้งสถานีขนสงในเขตจังหวัดและการอนุญาตใหสัมปทานขนสงในเขตจังหวัด 
๒. อปท. มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสารที่รับโอน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ

และมาตรฐานการบริการตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนด 

๓. กําหนดใหรายไดที่เกิดจากคาธรรมเนียมและคาบริการสถานีขนสงผูโดยสารที่ถายโอนใหแก 

อปท. เปนรายไดของ อปท. ตามกฎหมายและที่กรมการขนสงทางบกกําหนด 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

คมนาคม 
- หลักการเดิมตามแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 
 

๔. พ.ร.บ. จราจรทางบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑. ให อปท. มีอํานาจในการบังคับใชกฎหมายรวมทั้งอํานาจในการเปรียบเทียบปรับผูกระทํา

ความผิดในเขตทางที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท. 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

- สํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ 

 



 
 

 
 

๒๔๒ 

ลําดับ กฎหมาย แนวทางในการปรับปรงุกฎหมาย ระยะเวลา 
หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

  ๒. ให อปท. มีอํานาจตราขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อจัดระบบและระเบียบการจราจรในเขต อปท. ได 
๓. ใหผูบริหาร อปท. และขาราชการทองถิ่น เปนเจาพนักงานจราจรและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ใน

การจัดระบบและระเบียบการจราจรเฉพาะในเขตทางที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท. 

๔. ให อปท. มีอํานาจแตงตั้งอาสาจราจรในเขต อปท.  
๕. ให กทม. เมืองพัทยาและ อปท. ที่มีความพรอมมีอํานาจหนาที่ในการจดัทาํวิศวกรรมจราจรและ

สัญญาณจราจรในเขตทางที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท. 
๖. ให กทม. และเมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการดานวิศวกรรมจราจรและการจัดการ

จราจรในเขตพื้นที่ โดยใหเปนไปตามมาตรฐานกลางที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 
๗. รายไดคาปรับและคาธรรมเนียมตามขอ ๑ – ขอ ๖ ใหตกเปนรายไดของ อปท.เต็มจํานวนและ

ใหนําไปพัฒนาทางและวิศวกรรมจราจรในเขต อปท.  

๘. สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนผูกําหนดมาตรฐานดานวิศวกรรมการจราจรและระบบการจราจร

และกํากับการดําเนินการของ อปท. ใหเปนไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีอํานาจสั่งการให อปท.

ดําเนินการกรณีมีเหตุจําเปน 

 - ก ร ะ ท ร ว ง 

มหาดไทย 

- หลักการเดิมตามแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 
- ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร แ ก ไ ข

กฎหมายตามแผนปฏิบัติ

การฯ (ฉบับที่ ๑) 

๕. พ.ร.บ. การเดินเรือ

ใ น น า น น้ํ า ไ ท ย 

พุทธศักราช ๒๔๕๖ 

๑. ใหมอบอํานาจในการบริหารจัดการสถานีขนสงทางน้ํา (ทาเทียบเรือสาธารณะ) ใหแก อปท.  

ที่เปนที่ตั้งของสถานีขนสงทางน้ํานั้น 
๒. ให กทม. และเมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ในการอนุญาตใหเดินเรือโดยสารในเขตพื้นที่ หากเปน

กรณีเดินเรือโดยสารที่คาบเกี่ยวพื้นที่อื่น ใหตั้งคณะกรรมการขึ้นโดยมีผูแทน อบจ.  ในพื้นทีน่ัน้เขา

รวมการพิจารณา 
๓. ให กทม. และเมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบและระเบียบการจราจรทางน้ํา รวมทั้ง

จัดทําเครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจรเพื่อการสัญจรทางน้ําในพื้นที่ กทม. ใหเปนไปตาม

มาตรฐานที่กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีและกรมชลประทานกําหนด 
๔. ให อปท. สามารถออกขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดเก็บคาตอบแทนรายปและคาธรรมเนียม  

ที่เกิดขึ้นจากการกอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

คมนาคม 
 

- หลักการเดิมตามแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 
 



 
 

 
 

๒๔๓ 

ลําดับ กฎหมาย แนวทางในการปรับปรงุกฎหมาย ระยะเวลา 
หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

๖. พ.ร.บ.การชลประทาน

หลวง พ.ศ. ๒๔๘๕  
 

ให อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติการจัดเก็บคาใชน้ําภายใตหลักเกณฑ และอัตราทีก่รมชลประทาน

กําหนดและกําหนดใหบรรดารายได และคาปรับอันเกิดจากการดําเนินงานของ  เจาพนักงานของ 

อปท.ใหเปนของ อปท.เพื่อใชในกิจการชลประทานเทานั้น 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

เกษตรและ 

สหกรณ 

- หลักการเดิมตามแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 
 

๗. พ.ร.บ.การชลประทาน

ราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒  

๑. กําหนดใหผูบริหาร อปท. ขาราชการสวนทองถิ่นเปนเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงาน

เจาหนาที่ดูแลรักษาทางชลประทาน และเปนผูชวยเหลือกรรมการอําเภอในการปฏิบัติตามหนาที่

เฉพาะในเขตพื้นที่ อปท.  
๒. ยกเลิกการเกณฑแรงงานราษฎรในเขต อปท. 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ 

- หลักการเดิมตามแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 

๘. พ . ร .บ .น้ํ า บ า ด า ล 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 

๑. กําหนดใหผูบริหาร อปท. หรือขาราชการสวนทองถิ่นเปนเจาพนักงานประจาํทองที ่หรือพนกังานเจาหนาที ่

๒. กําหนดให อปท. เปนหนวยงานรับเรื่องการและมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุญาตขุดเจาะ

บอน้ําบาดาลและการอนุญาตใชน้ําบาดาลในเขต อปท. 

๓. ให อปท. มีอํานาจตราขอบัญญัติ เรียกเก็บคาใชน้ําบาดาลในเขต อปท. ตามอัตราที่  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด 
๔. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีอํานาจกํากับดูแลการอนุญาต การขุดเจาะน้ําบาดาลใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่กําหนด 
๕. ใหคาใชน้ําบาดาลที่จัดเก็บไดในเขต อปท. ตกเปนรายไดของ อปท. 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
 

- หลักการเดิมตามแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 
 

๙. พ.ร.บ. การผังเมือง 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 

๑. กําหนดให อปท. มีหนาที่ในการจัดทําผังเมืองเฉพาะในเขตพื้นที่ของ อปท.  

๒. อบจ. อาจรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 
๓. กรณีผังเมืองคาบเกี่ยวระหวาง อปท. ตองมีการตกลงรวมกัน  
๔. กําหนดใหมีผูแทน อปท. ในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการผังเมืองทุกระดับ 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

 

 

๑๐. พ . ร . บ .  ค ว บ คุ ม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑. ใหผูบริหาร อปท. และขาราชการ อปท. เปนเจาพนักงานและมีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับ

คดีความผิดตาม พ.ร.บ. นี้ 
๒. กรมโยธาธิการและผังเมืองมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินการของ 

อปท.ตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนตาม พ.ร.บ. นี้ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

 

 



 
 

 
 

๒๔๔ 

๒. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ลําดับ กฎหมาย แนวทางในการปรับปรงุกฎหมาย ระยะเวลา 
หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

๑. พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 

๒๕๐๗ 
 

๑. ใหผูบริหาร อปท. เปนนายทะเบียนมีอํานาจหนาที่ในการอนุญาตใหควบคุมหอพักเอกชนที่อยู

ในเขต อปท. 
๒. ใหขาราชการสวนทองถิ่นเปนพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายภายในเขตอปท. 
๓. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ 

อปท.ใหเปนไปตามกฎหมาย และมีอํานาจออกกฎกระทรวงระเบียบ ประกาศกําหนดมาตรฐาน

กลางรวมถึงการเพิกถอน หรือระงับการอนุญาตของ อปท. หรือการปฏิบัติที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
๔. ใหคาธรรมเนียมและคาปรับตามกฎหมายตกเปนรายไดของ อปท. 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

ก ร ะ ท ร ว ง

พัฒนาสังคม

แ ล ะ ค ว า ม

มั่ น ค ง ขอ ง

มนุษย 

- หลักการเดิมตามแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 
 

๒. พ.ร.บ. ควบคุมการ

ขอทาน พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๑. ให อปท. มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

แกผูที่พนจากผูรับการสงเคราะห 

๒. ใหมีผูแทน อปท. เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการสงเคราะหคนขอทาน 
๓. ให อปท. มีสวนรวมและสนับสนุนหนวยงานของรัฐในการสงเคราะหคนไรที่พึ่ง 

 ก ร ะ ท ร ว ง

พัฒนาสังคม

แ ล ะ ค ว า ม

มั่ น ค ง ขอ ง

มนุษย 

- ปจจุบัน พม. ไดเสนอราง 

พ.ร.บ. คนขอทาน พ.ศ. .... 

เพื่อยกเลิก พ.ร.บ. ควบคุม

การขอทาน  พ .ศ.  ๒๔๘๔  

จึ ง พิ จ า ร ณ า ป ร ะ ก อ บ

ห ลั ก เ ก ณ ฑ ก า ร แ ก ไ ข

กฎหมายตามราง พ.ร.บ . 

ฉบับใหม 

 
 



 
 

 
 

๒๔๕ 

๓. ดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 
 

ลําดับ กฎหมาย แนวทางในการปรับปรงุกฎหมาย ระยะเวลา 
หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

๑. พ . ร . บ . คุ ม ค ร อ ง

ผู บ ริ โ ภ ค  พ . ศ . 

๒๕๒๒ 

๑. ให อปท. มีหนาที่ในการรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนําเสนอตอ สคบ. ตอไป

๒. กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเปนพนักงานเจาหนาที่ประจําทองถิ่นมีอํานาจตามที่คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคกําหนด รวมถึงใหมีอํานาจแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อเปน “พนักงาน
เจาหนาที่” ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายภายในเขตพื้นที่ อปท. และยังคงมีอํานาจเปนพนักงาน

เจาหนาที่ปฏิบัติงานไดทุกพื้นที่ 
๓. ให อปท. มีสวนรวมในคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทุกระดับ 
๔. ใหแบงรายไดและคาปรับที่เกิดจากการดําเนินการของ อปท. ใหแก อปท. 

๕. ใหคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภคกําหนดแนวทางมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนกํากับดูแล

ใหคําแนะนําการปฏิบัติงานแก อปท.  

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การคุมครอง

ผูบริโภค 

 

๒. พ . ร .บ .ปอ งกันภั ย  

ฝายพลเรือน  พ .ศ . 

๒๕๒๒ 

๑. กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเฉพาะ  

ในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 
๒. กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูชวยผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน

จังหวัด มีหนาที่สนับสนุนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด และชวยเหลือกิจการของ

ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนของทองถิ่นในกรณีเกิดภัยรายขนาดใหญตามที่ อปท.รองขอ 
๓. ในกรณีเกิดสาธารณภัยให อปท. ใหความชวยเหลือ อปท. อื่นในการปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัยนอกเขตพื้นที่ได 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

- ห ลั ก ก า ร เ ดิ ม ต า ม

แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 

๓. พ.ร .บ .สั ตวพาหนะ 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๑. กําหนดให อปท. มีหนาที่ในการรับจดทะเบียนสัตวพาหนะในเขต อปท. ของตน 
๒. กําหนดให อปท. มีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับ 

๓. กําหนดใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลตรวจสอบชวยเหลือการปฏิบัติงานของ อปท. และมี

อํานาจเพิกถอนการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
๔. รายได คาธรรมเนียม และคาปรับใหตกเปนรายไดของ อปท. 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

- ห ลั ก ก า ร เ ดิ ม ต า ม

แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 



 
 

 
 

๒๔๖

ลําดับ กฎหมาย แนวทางในการปรับปรงุกฎหมาย ระยะเวลา 
หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

๔. พ .ร .บ .จดทะเบียน

ครอบครัว  พระพุทธ 

ศักราช ๒๔๗๘ 

๑. กําหนดให อปท. เปนนายทะเบียนและมีอํานาจหนาที่ในการรับจดทะเบียนครอบครัว  
๒. กําหนดใหที่ทําการ อปท. เปนสํานักทะเบียนรับจดทะเบียน 
๓. กําหนดใหขาราชการสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ อปท. เปนบุคคลที่จะเปนพยานตาม พ.ร.บ.  

จดทะเบียนครอบครัว 
๔. นายอําเภอยังคงมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลใหความชวยเหลือ อปท. ในการปฏิบัติหนาที่ 
๕. คาธรรมเนียมที่ อปท. ดําเนินการใหตกเปนรายไดของ อปท. 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

 

๕. พ . ร . บ . ชื่ อ บุ ค ค ล 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๑. กําหนดให อปท. เปนนายทะเบียนและมีอํานาจหนาที่ในการรับจดทะเบียนชื่อบุคคล 
๒. กําหนดใหที่ทําการ อปท. เปนสํานักทะเบียนรับจดทะเบียน 
๓. ใหกระทรวงมหาดไทยโดยนายทะเบียนกลางมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ  

นายทะเบียนทองถิ่น 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

 

๖. พ.ร.บ. สถานบริการ 

พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑. การขออนุญาตตั้งสถานบริการที่อยูในเขต อปท. ใหเปนอํานาจหนาที่ของ อปท. นั้น 
๒. ใหผูบริหาร อปท. เปนพนักงานเจาหนาที่และมีอํานาจแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่น  

เปนเจาพนักงาน 
๓. ใหมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีที่ อปท. รายงานการ

จัดตั้งสถานบริการในเขต ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ผูแทน อปท. ผูแทน  

สวนราชการ และผูแทนประชาชน/ภาคประชาสังคม เปนกรรมการ ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรอง

แลวเสนอความเห็นตอพนักงานเจาหนาที่ 
๔. ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการในเขต กทม. 
๕. รายไดและคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเปนของ อปท. 

๒๕๔๙ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

 

 

๗. พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 

๒๕๔๗ 

๑. การขออนุญาตตั้งโรงแรมที่อยูในเขต อปท. ใหเปนอํานาจหนาที่ของ อปท. นั้น 
๒. ใหมีคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด เพื่อทําหนาที่ใหความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงแรม 

ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ผูแทน อปท. ผูแทนสวนราชการ และผูแทน

ประชาชน/ภาคประชาสังคม  เปนอนุกรรมการ พิจารณากลั่นกรองแลวเสนอความเห็น  

ตอนายทะเบียน 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

 

 



 
 

 
 

๒๔๗ 

ลําดับ กฎหมาย แนวทางในการปรับปรงุกฎหมาย ระยะเวลา 
หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

๓. ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานอนุกรรมการในเขต กทม. 
๔. รายไดและคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเปนของ อปท. 

๘. พ . ร .บ .  ก ารพนั น 

พ.ศ. ๒๔๗๘ 

- ให อปท. มีอํานาจอนุญาตใหเลนการพนัน เฉพาะบางประเภทที่มีการเลนในเขตเทศบาล อบต. 

เมืองพัทยา และ กทม. 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง 

มหาดไทย 

 

๑๐. พ.ร.บ. ๒ ฉบับ 
- พ . ร .บ . ร ถ ย น ต 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พ .ร .บ.การขนสง 

ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

- ให อบจ. และ กทม. มีอํานาจในการรับจดทะเบียนรถยนตและการขนสงทางบกตามหลักเกณฑ 

วิธีการและมาตรฐานรับจดทะเบียนที่กรมการขนสงทางบกกําหนด 
 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

คมนาคม 

- หลักการเดิมตามแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 

๑๑. พ .ร .บ .  สุรา  พ .ศ . 

๒๔๙๓ 

- ให อปท. เปนผูอนุญาตในการจําหนายสุราในเขต อปท. นั้น ๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง 

การคลัง 

- หลักการเดิมตามแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 

๑๒. พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 

๒๕๐๙ 

- ให อปท. เปนผูอนุญาตในการจําหนายยาสูบในเขต อปท. นั้น ๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง 

การคลัง 

- หลักการเดิมตามแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 

๑๔. กฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการเปรียบเทียบ

ปรับ 

- กําหนดบทบัญญัติใหผูบริหารทองถิ่นหรือขาราชการสวนทองถิ่นเปนพนักงานเจาหนาที่  

เพื่อดําเนินการเปรียบเทียบปรับไดตามกฎหมายดังตอไปนี้ 
๑. พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๕) 
๒. พระราชบัญญัติคันและคูน้าํ พ.ศ. ๒๕๐๕  

๓. พระราชบัญญัติสสุานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๔. พระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕  
๕. พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗. พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

  



 
 

 
 

๒๔๘ 

ลําดับ กฎหมาย แนวทางในการปรับปรงุกฎหมาย ระยะเวลา 
หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

๑๕. พ.ร .บ .ควบคุมการ

เรี่ยไร พ.ศ. ๒๔๘๗ 

- ให อบต. เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา มีอํานาจรับเรื่องและอนุญาตในการเรี่ยไร

เฉพาะที่ดําเนินการในเขต อปท. ของตน 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

 

๑๗. พ.ร.บ. ควบคุมการ

ขายทอดตลาดและคา

ของเกา พุทธศักราช 

๒๔๗๔ 

๑. ให อบต. เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา มีอํานาจรับเรื่อง พิจารณาอนุญาต และ

ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกาตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา 

๒. ใหขาราชการสวนทองถิน่เปนนายตรวจ 
๓. จัดสรรรายไดและคาธรรมเนียมทีเ่กดิใหแก อปท. 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

 

๑๘. พ.ร .บ .  การทํางาน

ของคนตางดาว พ.ศ. 

๒๕๒๑ 

๑. ใหกรมการจัดหางานแจงขอมูลการหางานของคนตางดาวแก อปท. 
๒. ใหจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการอนุญาตใหคนตางดาวทํางานแก อปท. (ยกเวน อบจ.)  
 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

แรงงาน 

 



 
 

 
 

๒๔๙ 

๔.  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
 

ลําดับ กฎหมาย แนวทางในการปรับปรงุกฎหมาย ระยะเวลา 
หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

๑. พ.ร.บ.โรงงาน  พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

๑. ให อปท. มีอํานาจในการอนุญาตตั้งโรงงานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  

๒. มอบอํานาจให อบต. มีอํานาจในการอนุญาตตั้งโรงงานซึ่งมีกําลังการผลิตของเครือ่งจักรไมเกนิ  

๒๐๐ แรงมา  

๓. มอบอํานาจใหเทศบาล กทม. และเมืองพัทยามีอํานาจในการอนุญาตตั้งโรงงานซึ่งมีกําลังการ

ผลิตของเครื่องจักรไมเกิน ๕๐๐ แรงมา 
๔. มอบอํานาจให อบจ. มีอํานาจในการอนุญาตตั้งโรงงานในเขต อบต. หากการขออนุญาตนั้น 

เกิน ๒๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐๐ แรงมา  
๕. ให อปท. เปนหนวยงานรับขอรองเรียนหรือเหตุเดือนรอนจากการประกอบกิจการโรงงาน และ

แจงขอรองเรียน รวมทั้งขอมูลการกอเหตุเดือนรอนที่ยังไมไดรับการรองเรียนใหกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมทราบ 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

- หลักการเดิมตามแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 
 

๒. พ.ร.บ. การทองเที่ยว

แห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑. กําหนดบทบัญญัติเพิ่มเติม ใน พ.ร.บ. การทองเที่ยวแหงประเทศไทยฯ โดยกําหนดใหมีผูแทน 

อปท. เปนคณะกรรมการในทุกระดับ 
๒. จัดสรรคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมจากผูประกอบการในเขตพืน้ทีใ่หตก

เปนรายไดของ อปท. 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

การ

ทองเที่ยว 

และกีฬา 

- หลักการเดิมตามแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 
 

๓. พ.ร.บ.ธุรกิจนําเที่ยว

และมัคคุเทศก พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

๑. กําหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.ธุรกิจนําเที่ยวฯ โดยกําหนดใหมีผูแทน อปท. เปน

คณะกรรมการในทุกระดับ 
๒. จัดสรรคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมจากผูประกอบการในเขตพืน้ทีใ่หตก

เปนรายไดของ อปท. 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

การ

ทองเที่ยว 

และกีฬา 
 

- หลักการเดิมตามแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 
 



 
 

 
 

๒๕๐ 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ลําดับ กฎหมาย แนวทางในการปรับปรงุกฎหมาย ระยะเวลา 
หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

๑. พ . ร . บ .  ก า ร

ปฏิรูปที่ดินเ พื่อ  

เ ก ษ ต ร ก ร ร ม 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑. ใหมีผูแทน อปท. ในเขตจังหวัดเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
๒. ให อปท. มีอํานาจบริหารจัดการ ดูแลอนุรักษ ฟนฟูสภาพแวดลอมในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

เกษตรและ 

สหกรณ 

- หลั ก ก า ร เ ดิ ม ต า มแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 

๒. พ . ร . บ . ป า ไ ม  

พ.ศ. ๒๔๘๔ 
 

๑. ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูบริหาร อปท.เขารวมเปนกรรมการในการพิจารณาคําขออนุญาตผูกขาด

หรือสัมปทานทําไมหวงหามในเขตของ อปท.นั้น 
๒. กําหนดใหผูบริหาร อปท. ขาราชการสวนทองถิ่นเปนพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจและหนาที ่ 

ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาปาไมในเขตของ อปท. 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ 

- หลั ก ก า ร เ ดิ ม ต า มแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 

๓. พ.ร.บ.ปาสงวน

แห งชาติ  พ .ศ . 

๒๕๐๗ 

๑. กําหนดใหผูบริหาร อปท. ขาราชการสวนทองถิ่นเปนพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจและหนาที ่ 

ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาปาสงวนในเขตของ อปท. 
๒. ให อปท. รวมบริหารจัดการ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ 

- หลั ก ก า ร เ ดิ ม ต า มแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 

๔. พ .ร .บ .อุทยาน

แห งชาติ  พ .ศ . 

๒๕๐๔ 

๑. กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นและเจาพนักงานทองถิ่น เปนพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ.อุทยาน

แหงชาติ  
๒. กําหนดใหมีผูแทนของ อปท. เขารวมเปนอนุกรรมการที่คณะกรรมการอุทยานแหงชาติแตงตั้ง 

เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวของกับอุทยานแหงชาติในเขตของ อปท.  
๓. ให อปท. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในเขต

อุทยานแหงชาติตามหลักเกณฑที่กําหนด 
๔. ให อปท. รวมบริหารจัดการ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล 
๕. จัดสรรคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนจากการใหบริการหรือใหความสะดวกนั้นตกเปนของ 
อปท. และกรมอุทยานแหงชาติตามอัตราและระเบยีบที่อธิบดีกําหนด 

 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดลอม 

 



 
 

 
 

๒๕๑ 

ลําดับ กฎหมาย แนวทางในการปรับปรงุกฎหมาย ระยะเวลา 
หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

๕. พ.ร.บ.สงวนและ

คุมครองสัตวปา 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 

- กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นและเจาพนักงานทองถิ่น เปนพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ.  

สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๐  

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

ก ร ะ ท ร ว ง

ท รั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- หลั ก ก า ร เ ดิ ม ต า มแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 

๖. พ.ร.บ. สงเสริม

คุณภาพสิ่งแวด- 

ล อ ม  พ . ศ . 

๒๕๓๕ 

๑. ใหเพิ่มบทบาท อํานาจและหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม 

พ.ร.บ. นี้ 

๒ .  ให อปท .  มีอํานาจสั่ งการเ พื่อปองกันและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมเ บื้องตนกอน  

ที่หนวยงานที่รับผิดชอบจะเขามาดําเนินการตอและรับเรื่องราวรองทุกข 

๓. ให อปท. รวมกับสวนราชการในการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ที่จะมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเขต อปท. 
๔. ให อปท. ที่ไดรับความเสียหายจากการทําใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมในเขต อปท. เปน

ผูเสียหายที่มีอํานาจในการรองทุกข กลาวโทษและการฟองเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํา

ที่เกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ อปท. 

๕.  ให อปท. สามารถดําเนินการนอกเขตเพื่อบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีการเชื่อมโยงกับ 

อปท. อื่นดวย 

๖. กําหนดใหมีผูแทนของ อปท. เขารวมเปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา  

หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแหงชาติมอบหมาย  

ตามมาตรา ๑๘ หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษแตงตั้งตามมาตรา ๕๔ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่
เปนเรื่องเกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมในเขตของ อปท. 
๗. ใหจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอมแก อปท. เพื่อชวยเหลือหรืออุดหนุนการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมในเขต อปท.  

๘. กําหนดใหคาธรรมเนียมจากใบอนุญาตควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัด  

ของเสียใหตกเปนของ อปท. 
 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 



 
 

 
 

๒๕๒ 

๖  ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปิญญาทองถิ่น 
 

ลําดับ กฎหมาย แนวทางในการปรับปรงุกฎหมาย ระยะเวลา 
หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

๑ พ.ร .บ .  โบราณ 

สถาน โบราณวัตถ ุ

ศิลป วัตถุ  และ

พิพิธภัณฑสถาน

แ ห ง ช า ติ  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 

๑. ใหผูบริหาร อปท. ขาราชการสวนทองถิ่นเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อดําเนินการตามที่อธิบดี

กําหนด  
๒. ใหมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการและ อปท. รวมเปนคณะกรรมการ 

ในการกําหนดระดับความสําคัญของโบราณสถานและโบราณวัตถุที่จะให อปท. มีอํานาจหนาที่  

ในการดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ 

๓. ให อปท. มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ

เฉพาะที่มีความเกี่ยวของสัมพันธและความสําคัญในระดับชุมชนและระดับทองถิ่น ทั้งนี้ตาม

หลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกรมศิลปากรกําหนด 
๔. ให อปท. มีอํานาจกําหนดคาธรรมเนียมเพื่อเรียกเก็บจากผูเขาชมโบราณสถานซึ่งอยูในความ

ดูแลของ อปท. และใหตกเปนรายไดของ อปท. 
๕. กําหนดแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวาง อปท. และ กรมศิลปากรกรณีการดําเนินการอื่นภายใน

เขต อปท. 
 

๒๕๕๐ 
- ๒๕๕๓ 

กระทรวง

วัฒนธรรม 
- หลั ก ก า ร เ ดิ ม ต า มแผน 

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

๒๕๓ 

สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภารกิจที่ถายโอนแลว 

 
ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน   ทองถิ่นที่รบั 

การถายโอน 

ประเภทของ 
กลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกจิ 

หมายเหต ุ

๑. ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

      

 
๑. 

๑.๑ ทางบก 
กระทรวงคมนาคม 
(๑) กรมทางหลวงชนบท 

 
๑ .   ทางหลวงชนบท(ถนนภายใน

หมูบาน) 

 
๒๕๔๖ -๒๕๔๗ 

 
อบต.   อบจ. 

 
เลือกทําโดยอิสระ 

 
อปท. ดาํเนนิการเอง 

 

  ๒.  ทางหลวงชนบท(ถนนลาดยาง) 
 

๒๕๔๖-๒๕๔๗ เทศบาล เมอืงพัทยา 

อบจ. อบต. 

เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  
 

  ๓.  งานบํารุงรักษาทาง 
 

๒๕๔๖-๒๕๔๗ เทศบาล เมอืงพัทยา 

อบจ. อบต. 

เลือกทําโดยอิสระ อปท.ดําเนนิการเอง 
 

 

  ๔. โครงการปรับปรุงสะพานไมเปน

สะพาน  ค.ส.ล.  

๒๕๔๖-๒๕๔๗ เทศบาล เมอืงพัทยา 

อบจ. อบต. 

เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง 
 

 

  ๕.  งานกอสรางถนนภายในหมูบาน ๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๖.  กอสรางทางลาดยาง ๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๗.  กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๘.  กอสรางทอ ค.ส.ล. (เปนกิจกรรม

ที่อยู  บนเสนทางสายเกาของ ร.พ.ช. 

ในกิจกรรมการซอมบํารุงทาง) 

๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  



 
 

 
 

๒๕๔ 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน   ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภทของ   

กลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

  ๙.  ปองกันการกัดเซาะคอสะพาน (เปน

กิจกรรมที่ใชเทคนิควิชาการเฉพาะและ

ดําเนินการบนเสนทางเกา) 

๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๑๐. บํารุงปกติผิวจราจรลูกรัง ๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๑๑. บํารุงปกติผิวจราจรลาดยาง 
 

๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดําเนินการเอง  

  ๑๒. บํารุงผิวปกติจราจรคอนกรีต ๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๑๓. เสริมผิวลูกรัง ๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๑๔. เสริมผิวลาดยาง ๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๑๕. เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟลติก ๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดําเนินการเอง  

  ๑๖. บูรณะลาดยางและปรับปรุงทาง ๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ. อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๑๗ .  สํ า รวจความ เหมาะสมทาง

วิศวกรรม 
๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ. อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดําเนินการเอง  

 
 
 

๑.๒ ทางน้ํา 
 (๒) กรมการขนสงทาง
น้ําและพาณิชยนาวี 

 
๑๘.  รองน้ําภายในประเทศที่เปนบึง  

ลําคลอง  แมน้ําขนาดเล็กที่มีพื้นที่อยู

ใน อปท. นั้นๆ เพียงแหงเดียว 

 
๒๕๔๖ 

 

 
เทศบาล 

เมอืงพัทยา  อบจ. 

 
หนาทีท่ี่ตองทํา 

 

 
อปท. ดาํเนนิการเอง 

 



 
 

 
 

๒๕๕ 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน   ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภทของ   

กลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

 
 

๑๙.  รองน้ําชายฝงทะเลขนาดเล็ก  

งานดูแลและบํารุงรักษารองน้ํา 

๒๕๔๖ เทศบาล  เมอืงพัทยา 
อบจ.  อบต. 

หนาที่ที่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 

๒๐.  การอนุญาตใหกอสรางสิ่งลวงล้ํา

ลําแมน้ํา 

๒๕๔๖ เทศบาล 
เมืองพัทยา   อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

๒. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
(๓) กรมชลประทาน 

 
 
๒๑ .  การดูแลบํารุงรักษาปรับปรุง

โครงการชลประทานขนาดเล็ก 

 

๒๕๔๖ 

 

 

เทศบาล   เมืองพัทยา 
อบจ. อบต. 

 
 

เลือกทําโดยอิสระ 

 

อปท. ดาํเนนิการเอง 

 

  ๒๒.  การดูแลบํารุงรักษาทางน้ํา ๒๕๔๖ เทศบาล  เมืองพัทยา 
อบจ. อบต. 

เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง 
 

 

  ๒๓.  การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการ

ชลประทานระบบทอ 

๒๕๔๖ 

 

เทศบาล   เมืองพัทยา 
อบจ. อบต. 

เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง 
 

 
 

  ๒๔.  บํารุงรักษาทางชลประทาน ๒๕๔๖ 

 

เทศบาล  เมืองพัทยา 
อบจ. อบต. 

เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

 ๑.๓ สาธารณูปโภค 

๑.๓.๑  แหลงน้ํา/

ระบบประปาชนบท 

 
๒๕.  โครงการขุดลอกหนองน้าํและคลอง

ธรรมชาติ 

 
๒๕๔๕ 

 

 
เทศบาล 

อบจ. อบต. 

   

  ๒๖.  งานจัดสรรน้ําในระดับแปลงนาและ

หรือคันคูน้ํา 
๒๕๔๕ 

 

เทศบาล 
อบจ. อบต. 

เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง ๑.องคกรปกครองสวน

ทองถิน่มกีลุมผูใชน้าํ 
๒.ทรัพยสินที่ถายโอน  



 
 

 
 

๒๕๖

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน   ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภทของ   

กลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

  ๒๗.  การสูบน้ํานอกเขตชลประทาน ๒๕๔๖ เทศบาล เมอืงพัทยา 
อบต.  อบจ. กทม. 

เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๒๘.โครงการถายโอนการสูบน้าํดวย

ไฟฟา   ประกอบดวย 

๒๕๔๕ อบต.ทีม่ีสถานสีูบน้าํ

ตั้งอยู 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

  
๒๙ งานบํารุงรักษาคลองสงน้ําดาด

คอนกรีตทั้งสายหลกัและสายซอย 

๓๐   งานเก็บเงนิคากระแสไฟฟา 

๓๑  งานประสานจัดตั้งสหกรณผูใชน้ํา 

     

 (๔) กรมสงเสรมิสหกรณ ๓๒.  ขุดและปรับปรุงคลองสงน้ํา ๒๕๔๕-๒๕๔๖ เทศบาล  อบจ. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 ๓๓.  ซอมแซมคลองสงน้ํา ๒๕๔๕-๒๕๔๖ 

 
อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 ๓๔.  ซอมแซมระบบชลประทาน ๒๕๔๕-๒๕๔๖  เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 ๓๕.  ปรับปรุงซอมแซมอางเก็บน้ําและ 

ฝายน้ําลน 
๒๕๔๕-๒๕๔๖  เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 ๓๖.  กอสรางฐานสูบน้ําพรอมติดตั้ง 

เครื่องสูบน้ํา 
๒๕๔๕-๒๕๔๖  เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 ๓๗.  ขุดสระน้ําสาธารณะ ๒๕๔๕-๒๕๔๖  เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  



 
 

 
 

๒๕๗ 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน   ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภทของ   

กลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

 (๕) กรมประมง ๓๘.  การขุดลอกแหลงน้ํ าเพื่อการ

ประมง (ประมงหมูบาน) 

๒๕๔๕ อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

 (๖) กรมพัฒนาที่ดิน ๓๙.  งานปรับปรุงซอมแซมแหลงน้ํา 

ขนาดเล็ก 

๒๕๔๕ เทศบาล 
อบจ.  อบต. 

เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

๔ 
กระทรวงมหาดไทย 

      

 (๗) กรมการปกครอง ๔๐.  การกอสรางฝายประชาอาสา ๒๕๔๕-๒๕๔๖ เทศบาล  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 

 ๔๑.  การบํารุงรักษาซอมแซมแหลงน้ํา

ขนาดเล็ก 

  เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

๕. กระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      

 
 

(๘) กรมทรัพยากรน้ํา ๔๒  กอสรางระบบน้ําสะอาดหมูบาน

มาตรฐาน ก และ ข 
๔๓.   กอสรางระบบประปาหมูบาน  

(น้ําผิวดิน) 

๒๕๔๕ -๒๕๔๖ เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบจ.  อบต. 

เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 ๔๔.   ถังเก็บน้ําแบบ ฝ. ๙๙ ๒๕๔๕ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 ๔๕.   ประปาหมูบานแบบบาดาลขนาด

กลาง 

๒๕๔๕ 
 

อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๔๖.   ประปาหมูบานแบบบาดาลขนาด

ใหญ 

๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  



 
 

 
 

๒๕๘ 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน   ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภทของ   

กลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

  ๔๗.   ประปาหมูบานแบบผิวดิน ๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  
  ๔๘.  ประปาหมูบานแบบผิวดินขนาด

ใหญ 

๒๕๔๖-๒๕๔๗ 
 

อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๔๙.   ทดสอบปริมาณน้ํา ๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  
  ๕๐.   ปรับปรุงประปาหมูบานเดิม ๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบจ.  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  
  ๕๑. ขุดสระ/ขุดลอกหนองน้ํา ๒๕๔๕-๒๕๔๖ อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  
  ๕๒. กอสรางระบบประปาชนบท ๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  
  ๕๓. ซอมแซมและปรับปรุงระบบ ๒๕๔๖-๒๕๔๗ อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

 

 ประปาชนบท     

 

 

(๙) กรมทรัพยากรน้าํ

บาดาล 

๕๔.   งานจัดหาน้าํ ๒๕๔๕ เทศบาล อบจ. เลือกทําโดยอิสระ อปท.ดําเนนิการเอง 

 

  

๕๕.   โครงการเรงรัดการขยายระบบ

ประปาชนบท 

๒๕๔๕ 

 

เทศบาล  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง 
 

๕. 
กระทรวงสาธารณสุข

(๑๐) กรมอนามัย 

 
๕๖.   การจัดใหมีและควบคุมตลาด 

 
๒๕๔๕ 

 
เทศบาล  เมอืงพัทยา 

อบจ. อบต. 

 
เลือกทําโดยอิสระ 

  

๖. กระทรวงมหาดไทย 
(๑๑) กรมโยธาธกิารและ

ผังเมือง 

 
๕๗.   การควบคุมอาคาร 

 
๒๕๔๕ 

 
 

 
เทศบาล 
เมอืงพัทยา 

 
หนาทีท่ี่ตองทํา 

 
อปท. ดาํเนนิการเอง 

 



 
 

 
 

๒๕๙ 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน   ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภทของ   

กลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

๒. ดานงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

      

 

๒.๑  การสงเสริมอาชีพ 

      

๑. กระทรวงมหาดไทย 
(๑) กรมการพัฒนา

ชุมชน 

๑.   สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการใช

ประโยชนจากแหลงน้ํา 
๒.   สงเสริมการพัฒนาอาชพีแกกลุมอาชีพ 

๒๕๔๕ 
 

๒๕๔๕ 

อบต. 
 

อบต. 

เลือกทําโดยอิสระ 
 

เลือกทําโดยอิสระ 

อปท. ดาํเนนิการเอง 
 

อปท. ดาํเนนิการเอง 

 

  

๓.   สนับสนุนกิจกรรมหมูบาน

เศรษฐกิจชมุชนพึ่งตนเอง 

๒๕๔๕ อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง 
 

  ๔.   สนับสนนุทุนดาํเนนิการกลุมออม

ทรัพยเพื่อการผลิต 

๒๕๔๕ อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

  

๕.   สนับสนนุการดาํเนนิงานพัฒนา

สตรีโดยองคกรสตร ี

๒๕๔๕ อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง 
 

๒. กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

      

 

(๒) กรมสงเสริม

การเกษตร 

๖.   การสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับ

การเกษตร 
๖.๑  ขอมลูดานชีวภาพ กายภาพ 
๖.๒  ขอมูลดานการเกษตร 
๖.๓  ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 
 

๒๕๔๖ เทศบาลตําบล 

อบต. 

เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  



 
 

 
 

๒๖๐

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน   ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภทของ   

กลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

  

๗.   การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร

ระดับตําบล 

๒๕๔๖ เทศบาลตําบล อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง 
 

  

๘.การบริการขอมูลและเผยแพร

ประชาสัมพันธ (ขอมลูการผลติ  

การตลาด  เทคโนโลยี) 

๒๕๔๖ เทศบาลตําบล อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง 
 

  ๙.   การรวบรวมสงเสริมพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

๒๕๔๖ เทศบาลตําบล  อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๑๐.   การชวยเหลอืผูประสบภัย

ธรรมชาต ิ

๒๕๔๖ เทศบาลตําบล อบต. หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๑๑.   การสาํรวจชวยเหลอืปองกัน

กําจัดศัตรูพืช 

๒๕๔๖ เทศบาลตําบล อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

  

๑๒.   การฝกอบรมอาชพี ๒๕๔๖ เทศบาลตําบล อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง 
 

  

๑๓.   การรวมกลุมและพัฒนากลุม ๒๕๔๖ เทศบาลตําบล อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง 
 

  

๑๔.   การกระจายพนัธุ ๒๕๔๖ เทศบาลตําบล อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง 
 

 

(๓) กรมประมง 

๑๕.   การสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ๒๕๔๖ เทศบาลตําบล อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง 
 

 (๔) กรมปศุสัตว ๑๖.   กลุมพัฒนาการเลี้ยงสกุร ๒๕๔๖ เทศบาลตําบล อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง ๑. ให อบต. มีสวน

รวมดําเนินการตั้งแตป 

๒๕๔๕  



 
 

 
 

๒๖๑

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน   ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภทของ   

กลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

 

 ๑๗.   กลุมสัตวปกเปด 

๒๕๔๖ เทศบาลตําบล อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง ๒. อบรมบคุลากรให 

อบต. ในป ๒๕๔๖ 

 

 
๑๘.   กลุมสัตวปกไกพื้นบานเมอืง ๒๕๔๖ เทศบาลตําบล อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง ๓.  ภาครัฐ ถายทอด

เทคโนโลยีและขาวสาร

สู อบต. และ อปท. 

ผานศูนยถายทอด

โนโลยีประจําตําบล

และฟารมสาธิต 
๓. 
 

กระทรวงแรงงาน 
(๕) กรมพัฒนาฝมอื

แรงงาน 

 
๑๙.   สาํรวจความตองการในการ

พัฒนาอาชีพ 

 
๒๕๔๕ 

 
เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบจ. 
อบต. 
กทม. 

 
เลือกทําโดยอิสระ 

 
อปท. ดาํเนนิการเอง 

บทบาทของกรม

พัฒนาฝมือแรงงาน 
๑.  สรางความเขาใจ

ในงานที่จะถายโอน 
๒.  อบรมใหความรู

เกี่ยวกับกระบวนการ

สํารวจความตองการ

ในการพัฒนาอาชีพ 

       ๓.  ใหคําแนะนาํ

คําปรกึษา เทคนคิวิชาการ 
๔.  จัดทาํแผนพัฒนา

แรงงานในลักษณะบูรณา

การประสานหนวยงานใน 

อปท. ที่เกี่ยวของ 
 



 
 

 
 

๒๖๒ 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน 
 

ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภท 
ของกลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

       ๕.  ติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

๔. กระทรวงอุตสาหกรรม       
 ( ู๖)กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม 

๒๐.   งานฝกอาชีพอุตสาหกรรมใน

ครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
 

๒๕๔๖ เทศบาล 
อบจ.  อบต. 

เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

 ๒.๒ งานสวัสดิการ

สังคม 
๒.๒.๑ การสังคม

สงเคราะหพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตเดก็ สตรี คนชรา 

ผูดอยโอกาส 

      

๕. กระทรวงมหาดไทย 
(๗)  กรมการพัฒนาชมุชน 

 
๒๑.   กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเดก็เลก็ 

 
๒๕๔๔ 

 
เทศบาล 

อบจ.  อบต. 

 
หนาทีท่ี่ตองทํา 

 
อปท. ดาํเนนิการเอง 

 
๑.  อบจ. เฉพาะกรณี

ที่ศุนยพัฒนาเดก็เลก็ 
  ๒๒.   ปรับปรุงศูนยพัฒนาเดก็เลก็ ๒๕๔๔ เทศบาล 

อบจ.  อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง จัดตั้งในพื้นที่สภาตําบล 
๒. ตามแบบมาตรฐาน 

 
 

๒๓.   สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน ๒๕๔๔ เทศบาล 
อบจ.  อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง การกอสรางอาคาร

ศูนยพัฒนาเดก็เลก็ที ่
 

 
๒๔.   สนับสนุนเครื่องเลนประจําศูนย

พัฒนาเดก็เล็ก 

๒๕๔๔ เทศบาล 
อบจ.  อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง กรมการพัฒนาชุชน

กําหนด 
 

 
๒๕.   การพัฒนาเดก็โดยหนวยพัฒนา

เด็กเคลือ่นที ่

๒๕๔๔ เทศบาล 
อบจ.  อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  



 
 

 
 

๒๖๓

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน 
 

ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภท 
ของกลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

 
 

๒๖.   สนับสนนุอาหารเสริม (นม) ๒๕๔๔ เทศบาล 

อบจ.  อบต. 

 อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 

๒๗.  สนับสนุนอาหารกลางวัน ๒๕๔๔ เทศบาล 
อบจ.  อบต. 

 อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๒๘.   สนับสนุนคาตอบแทนผูดูแลเด็ก ๒๕๔๔ เทศบาล 
อบจ.  อบต. 

 อปท. ดาํเนนิการเอง    การจายคาตอบแทน

ให แ ก ผู ดู แ ล เ ด็ ก ที่

ป ฏิ บั ติ ง า น ใน ศูน ย

พัฒนาเด็กเล็ก 

  ๒๙.   สนับสนนุเงินสมทบกองทุน

ประกนัสังคมสําหรับผูดูแลเด็ก 

๒๕๔๔ เทศบาล 
อบจ.  อบต. 

 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  ๑. ดําเนนิการตาม 

พ.ร.บ. ประกนัสงัคม

นําสงเงินสมทบดกอง

ประกนัสังคมในฐานะ

นายจางและเรียกเก็บ

เงินสมทบกองทนุ

ประกนัสังคมในสวน

ของลูกจางเพื่อนําสง

สํานกังานประกนัสงัคม

ตามวิธกีารที่สาํนกังาน

ประกนัสังคมกําหนด 
๒. เปนเงินสวนที่

นายจางจะนําสง

สํานกังานประกนัสงัคม 
 



 
 

 
 

๒๖๔

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน 
 

ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภท 
ของกลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

       ตามอัตรารอยละของ

คาจางที่สาํนกังาน

ประกนัสังคมกําหนด 
  ๓๐. ฝกอบรมคณะกรรมการพัฒนา

เด็ก 

๒๕๔๔ เทศบาล 
อบจ.  อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๓๑. ฝกอบรมผูดูแลเดก็กอน

ประจําการ 
 

๒๕๔๔ เทศบาล 
อบจ.  อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๓๒. ฝกอบรมผูดูแลเดก็ระหวาง

ประจําการ 

๒๕๔๔ เทศบาล 
อบจ.  อบต. 

 อปท. ดาํเนนิการเอง  

๖.  กระทรวงแรงงาน       
 (๘) สํานกังาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

และสวัสดกิารสังคม 

๓๓.   การสงเสริมพัฒนาองคกร

ประชาชน (ตามโครงการศนูย

สงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน) 
 

๒๕๔๕ เทศบาล 
อบจ. 
อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

๗. กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย 

      

 (๙) กรมพัฒนาสงัคม

และสวัสดกิาร 

๓๔.   การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ 

และเงนิเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย 

๒๕๔๔ เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบจ. 
อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง ๑. แกไขกฎหมาย

ระเบียบกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดกิาร

เพื่อใหสอดคลองกับ

ภารกิจทีถ่ายโอน 



 
 

 
 

๒๖๕

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน 
 

ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภท 
ของกลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

  ๓๕.   ศูนยบรกิารทางสังคมผูสูงอายุ

แยกเปน 

๒๕๔๕ เทศบาล 
อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

     ๓๕.๑  ศูนยบรกิารทางสงัคม

ผูสูงอายุซึง่ตัง้เปนเอกเทศ  ยกเวน

ศูนยฯ ขอนแกนเพื่อทําเปนศูนย 

     

  การศึกษาคนควาและวิจัย 
   ๓๕.๒  ศูนยบริการผูสงูอายุ  ซึ่งอยู

ในความรับผิดชอบของสถานสงเคราะห 

แตมีสถานที่ตัง้แยก 
จากสถานสงเคราะห 

     

     ๓๕.๓  ศูนยบรกิารผูสูงอายุในวัด

โดยชุมชน จํานวน ๒๐๐ แหง 

     

  ๓๖.   สถานสงเคราะหคนชราจํานวน  

๑๓  แหง 

๒๕๔๖ 
 

อบจ. หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๓๗.   การสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน

พิการ 

๒๕๔๖ เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบจ.  อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง 
 

  ๓๘.   การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส 

๒๕๔๕ เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบจ.  อบต. 

 
 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  



 
 

 
 

๒๖๖ 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน 
 

ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภท 
ของกลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

 

(๑๐) สํานกังานสงเสริม

สวัสดิภาพและพทิักษเด็ก

เยาวชน ผูดอยโอกาสคน

พิการและผูสงูอายุ 

๓๙.   งานสงเคราะหและจัดสวัสดกิาร

เด็กและเยาวชน (อาหารเสรมินม) 

ถายโอนเรียบรอย

แลว 
เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบต.  อบจ. 

 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๔๐   งานสงเคราะหและจัดสวัสดิการ

เด็กและเยาวชน (อาหารกลางวัน) 

ถายโอนเรียบรอย

แลว 
เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบต.อบจ. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 

๒.๓  นันทนาการ 
๒.๓.๑.การสงเสรมิกีฬา 

  
 

    

๘ กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา 
(๑๑) การกีฬาแหง

ประเทศไทย 
 

๔๑.   สนามกีฬา 
           ๔๒.๑ สนามกีฬาระดับจังหวัด 
 
        ๔๒.๒ สนามกีฬาระดับรอง 

๒๕๔๔ 
 
 

๒๕๔๕ 

อบจ.  
เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

 

 
๔๒.   โครงการลานกีฬาอเนกประสงค

ระดับตําบล 

๒๕๔๔ อบต. เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

 (๑๒) สาํนกังาน

พัฒนาการกีฬาและ 
นันทนาการ 

๔๓.   กอสรางลานอเนกประสงค ๒๕๔๔ เทศบาล 
อบต. 
อบจ. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

  

๔๔.   กิจกรรมการจัดหาอุปกรณกีฬา ๒๕๔๔ เทศบาล 
อบต.   อบจ. 

 
 
 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  



 
 

 
 

๒๖๗ 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน 
 

ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภท 
ของกลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

 
๙. 

๒.๓.๒ การจัดใหมี

สถานที่พักผอนหยอนใจ

กระทรวงมหาดไทย 

      

 
 

(๑๓)  กรมโยธาธกิาร

และผังเมอืง 

๔๕.   สวนสาธารณะ ๒๕๔๔ เทศบาล หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

 ๒.๔  การศกึษา 
๒.๔.๑ การจัดการศกึษา

ในระบบ 

      

๑๐. กระทรวงศึกษาธิการ 
(๑๔) สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  

๔๖.   โครงการถายโอนกจิกรรมการจัด

การศึกษากอนประถมศึกษา (วัสดุ

การศึกษา) 

๒๕๔๔ เทศบาล  เมอืงพัทยา 
อบต. อบจ. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 

 
 

๔๗.   โครงการถายโอนกจิกรรมอาหาร

เสริม (นม) 

๒๕๔๔ เทศบาล  เมอืงพัทยา 
อบต. อบจ. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

 (๑๕) กรมสามัญศึกษา 

(เดิม) 

๔๘.   งานการศึกษาพิเศษ 

- เงนิอดุหนุนคาอาหารเสรมิ (นม) 

๒๕๔๔ เทศบาล  

 เมอืงพัทยา 

อบต. อบจ. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๔๙.   โครงการพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
- เงนิอดุหนุนคาอาหารเสรมิ (นม) 
 
 

๒๕๔๔ เทศบาล  เมอืงพัทยา 
อบต. อบจ. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  



 
 

 
 

๒๖๘

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน 
 

ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภท 
ของกลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

  ๕๐   โครงการจัดการศึกษาเพื่อคน

พิการ 
- เงนิอดุหนุนคาอาหารเสรมิ (นม) 

๒๕๔๔ เทศบาล  เมอืงพัทยา 
อบต. อบจ. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๕๑.   งานจัดการศึกษาสงเคราะห 
- เงนิอดุหนุนคาอาหารเสรมิ (นม) 

๒๕๔๔ เทศบาล   
เมอืงพัทยา 
อบต. อบจ. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 

 ๕๒.  งานดาํเนินการศึกษาพิเศษใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา 

๒๕๔๔ เทศบาล  เมอืงพัทยา 
อบต. อบจ. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

   - เงินอุดหนุนคาอาหารเสริม(นม)   หนาทีท่ี่ตองทํา   
 
 

 
(๑๖) สาํนกังาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

 
๕๓.   โครงการถายโอนอาหารกลางวนั 

 
๒๕๔๔ 

 
เทศบาล  เมอืงพัทยา 

อบต. อบจ. 

 
หนาทีท่ี่ตองทํา 

 
อปท. ดาํเนนิการเอง 

 

 

๒.๔.๒  การจดัการศกึษา

นอกระบบ 
 

 
๕๔.   การดาํเนินงานทีอ่านหนงัสอื

ประจาํหมูบาน/เทียบเทา 
 

๒๕๔๕ เทศบาล 

เมอืงพัทยา อบต. 

เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 

๕๕.   การดําเนินงานหองสมดุ

ประชาชนตาํบล/เทียบเทา 

๒๕๔๕ เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบต. 

เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 

๕๖.   โครงการถายโอนกิจกรรมอาหาร

เสริม (นม) (สาํหรับนกัเรียนบนภเูขา) 

๒๕๔๔ อบต. หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

 
 

๕๗. โครงการพฒันาเพื่อความหวังใหม

ของชาวไทย ๕  จังหวัดชายแดนภาคใต 
๒๕๔๖ อบจ. 

 
หนาทีท่ี่ตองทํา 

 

อปท. ดาํเนนิการเอง  



 
 

 
 

๒๖๙

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน 
 

ทองถิ่นที่รับ 
การ ถายโอน 

ประเภท 
ของกลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

 (๑๗) สํานกังาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

๕๘.  โครงการพัฒนาการศึกษาชมุชนบน

พื้นทีสู่ง 

๒๕๔๖ อบจ. หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

๑๑. กระทรวงวัฒนธรรม       
 

(๑๘) กรมการศาสนา 
๕๙.   โครงการถายโอนศูนยอบรมเด็ก

กอนระดับประถมศึกษา 

๒๕๔๕ เทศบาล 
อบจ. อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๖๐.   โครงการถายโอนกิจกรรมอาหาร

เสริม (นม) 

๒๕๔๔ เทศบาล 
อบจ. อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

๑๒

. 
สวนราชการไม สังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง 

      

 
(๑๙)  สาํนกังานตาํรวจ

แหงชาต ิ

๖๑.   การใหการศึกษาแกชาวเขาและ

ประชาชนหางไกลคมนาคม (โครงการถายโอน

อาหารเสริม (นม) 

๒๕๔๔ เทศบาล 
อบต. อบจ. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

 

๒.๕  การปรับปรุงแหลง

ชุมชนแออัดและการ

จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ  

ที่อยูอาศัย 

      

๑๓ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย 

      

 (๒๐) การเคหะแหงชาต ิ ๖๒.   การแกไขปญหาชมุชนแออัด      



 
 

 
 

๒๗๐ 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน 
 

ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภท 
ของกลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

  (๑) โครงการปรับปรงุชมุชน

แออัดในทีด่ินเดิม 
(๒) โครงการจัดหาที่อยูใหม 

๒๕๔๕ เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๖๓.   การจัดการเกี่ยวกับทีอ่ยูอาศัย

สําหรับผูมีรายไดนอย 
   (๑) การจัดการบรกิาร

สาธารณะในชุมชน 

๒๕๔๕ เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

๓. ดานการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและ

การรักษาความสงบ

เรียบรอย 

      

 ๓.๑ การปองกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย 

      

๑. กระทรวงมหาดไทย 
(๑) กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 
๑.   อํานาจหนาที่ในการปองกันภัยฝายพล

เรือนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
๒.  การชวยเหลอืผูประสบภัยเบื้องตน 

 
๒๕๔๕ 

 
๒๕๔๕ 

 
อบต. 

 
อบต. 

 
หนาที่ตองทํา 

 
หนาที่ตองทํา 

 
อปท. ดาํเนนิการเอง 

 
อปท. ดาํเนนิการเอง 

 

 ๓.๒. การรักษาความ

สงบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยในชี วิตและ

ทรัพยสิน 
(๒)  กรมการปกครอง 

 
 
 
 
๓ .กา ร เป รี ยบ เที ยบคดี อ าญา ใน

ความผิดตามขอบัญญัติทองถิ่นและ 

 
 
 

 
๒๕๔๖-๒๕๔๗ 

 

 
 

 
 

เทศบาล 
อบจ. อบต. 

 
 

 
 

หนาที่ตองทํา 

 
 

 
 
อปท. ดาํเนนิการเอง 

 

 



 
 

 
 

๒๗๑ 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน 
 

ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภท 
ของกลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

  กฎหมายอื่น 
๔.  ดานการทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจําตัวประชาชน 

 
๒๕๔๕ 

 
เทศบาล 

  
อปท. ดาํเนนิการเอง 

 

 

 ๔. ดานการวางแผน  
การสงเสริมการ

ลงทุน พาณิชยกรรม 

และการทองเที่ยว 

      

 
๑. 

๔.๑  การวางแผน 
กระทรวงมหาดไทย 
(๑) สํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

และกรมการปกครอง 

 
 
๑.   การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 ๑.๑ กําหนดทิศทางและแนวทาง

พัฒนาทองถิ่น 
 ๑.๒ กําหนดแผนงาน/โครงการ

และงบประมาณของ อปท. ทุกรูปแบบ 
 ๑.๓ การจัดทําฐานขอมูลเพื่อการ

วางแผน 
 ๑.๔ การกําหนดใหมีกระบวนการ

มีสวนรวมของประชาชน 
      ๑.๕ การติดตามและประเมินผล 

 
 
๒๕๔๖-๒๕๔๗ 

 
 

เทศบาล  
เมอืงพัทยา  
อบจ.  อบต. 

 
 
หนาทีท่ี่ตองทํา 

 
 

อปท. ดาํเนนิการเอง 

 

  ๒.  การประสานจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัด 
๒.๑ กาํหนดทิศทางและแนวทาง

การพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับ 
 

๒๕๔๖ 
 

อบจ. 
 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  



 
 

 
 

๒๗๒ 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน 
 

ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภท 
ของกลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและความตองการพัฒนาของ

ประชาชน 
๒.๒  การประสานการจัดทาํแผน 
พัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับทิศทาง

การพัฒนาจังหวัด 

    

 

  

๓. ระบบขอมลูเพื่อการวางแผน ๒๕๔๖ 
 

อบจ. หนาทีท่ี่ตองทํา อปท.ดําเนนิการเอง 

 
 
๒. 

๔.๒  การพัฒนา

เทคโนโลย ี
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 
(๒) กรมสงเสริม
การเกษตร 

 
 
๔.  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี

เกษตรชุมชน 
     ๔.๑ ถายทอดเทคโนโลยีเกษตร

ชุมชน 
      ๔.๒ การลงทุนทางธุรกิจเกษตร     

       
 

     ๔.๓ การจดทะเบียนสมาชิก 
 

    ๔.๔ การตั้งศูนยและใหบริการ 

 
 

๒๕๔๖-๒๕๔๗ 
 
 

 
๒๕๔๖-๒๕๔๗ 

 
 

๒๕๔๖-๒๕๔๗ 
 

๒๕๔๖-๒๕๔๗ 

 
 

เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบต. 

 
 

เทศบาล  เมอืงพัทยา 
อบต. 

 
เทศบาล  เมอืงพัทยา

อบต. 

เทศบาล   เมอืงพัทยา 
อบต. 

 
 
เลือกทําโดยอิสระ 

 
 
 

 
เลือกทําโดยอิสระ 

 
 

เลือกทําโดยอิสระ 

 
เลือกทําโดยอิสระ 

 

 
 
ดําเนนิการรวมกับรัฐ 

 
 
 

 
ดําเนนิการรวมกับรัฐ 

 
 

ดําเนนิการรวม       

กับรัฐ 
 

ดําเนนิการรวม      

กับรัฐ 
 

 



 
 

 
 

๒๗๓ 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน 
 

ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภท 
ของกลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

๕. ดานการบริหารจัดการ

แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

      

 ๕ . ๑  ก า ร อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติ การ

คุมครองดูแลบํารุงรักษา

ปา 

      

๑. กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 
(๑) กรมปาไม 

 
๑. งานพัฒนาปาชุมชน 

 
๒๕๔๕ 

 
เทศบาล  อบต. 

 
หนาทีท่ี่ตองทํา 

 
อปท. ดาํเนนิการเอง 

 
แกไข พ.ร.บ. ปาสงวน

แหงชาติพ.ศ. ๒๕๐๗ 

พ.ร.บ.ปาไม 

 
 

     พ.ศ. ๒๔๘๔ ให

ผูบริหาร อปท. และ

พนักงานทองถิ่นเปน

พนักงานเจาหนาทีต่าม

ภารกิจแลว 

 
(๒) กรมประมง 

๒. ฝกอบรมประชาชนทั่วไป (อบรม

อาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา) 

๒๕๔๕ เทศบาล 
อบจ. อบต. 

เลือกทําโดยอิสระ อปท. ดาํเนนิการเอง 

 

 

๕ . ๒  ก า ร จั ด ก า ร

สิ่งแวดลอมและมลพิษ

ตางๆ 
 

      



 
 

 
 

๒๗๔ 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน 
 

ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภท 
ของกลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

๒. กระทรวงอุตสาหกรรม 

      

 
 

(๓) กรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร

 

๓.  การติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมและมลพิษในการประกอบ

กิจการตาม พ.ร.บ.แร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และกิจกรรมตอเนื่อง 

๒๕๔๖ เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบจ. 
อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

  ๔ .การดําเนินการตามกฎหมาย ๒๕๔๖ เทศบาล  เมืองพัทยา 
อบจ. อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

๓. กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      

 
(๔.) สํานักนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม 

โครงการแผนปฏิบัตกิารเพื่อการจัดการ

คุณภาพสิง่แวดลอมในระดับจงัหวัด 
๕.การสรางจิตสาํนกึดานสิง่แวดลอม/

การสงเสริมการม ี

๒๕๔๕ เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบจ. 
อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา รัฐรวมกับ 
อปท. 

ภารกิจตอเนือ่ง 

 
 

สวนรวมของประชาชน      

  ๖. การเฝาระวังและปองกันสิ่งแวดลอม      

  ๗.การฟนฟูและบําบัดสิ่งแวดลอม      

  ๘ .การศึกษา วิ จั ย เ พื่อก า รจั ดก าร

สิ่งแวดลอม 

     

  ๙. งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

     



 
 

 
 

๒๗๕ 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน 
 

ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภท 
ของกลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

 

(๕.) กรมควบคมุมลพิษ ๑๐ .งานติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ จั ด ทํ า ร า ย ง า น

สถานการณมลพิษในทองถิ่นของตน 

๒๕๔๖ เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบจ.    อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง/ 
ซื้อบรกิาร 

 

  
    ๑๐.๑ งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
     ๑๐.๑.๑ แมน้ําสายหลัก 
     ๑๐.๑.๒ ลําน้ําสาขาและแหลงน้ําปด

     ๑๐.๑.๓ น้ําทะเลชายฝง 

     

     ๑๐.๒ งานตรวจสอบคุณภาพอากาศ

และเสียง 
      ๑๐.๒.๑ ตรวจสอบสถานการณ

มล พิษทา ง อ า ก าศแล ะ เ สี ย ง จ า ก

ยานพาหนะ 
      ๑๐.๒.๒ พื้นที่ที่มีสถานี 

๒๕๔๖ เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบจ. 
อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง/

ซื้อบรกิาร 
 

  ตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งอยู 
        ๑๐ .๒ .๓  พื้ นที่ ที่ ไ มมี สถ านี

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

     

          ๑๐.๒.๔ พื้นที่ทีม่ีความเสี่ยงตอ

ปญหามลพิษทางอากาศสงู หรือใน

พื้นทีท่ี่ตองมีการจัดการคุณภาพอากาศ 

     

  

ในระดับภาค เชน โครงการนิคม

อุตสาหกรรม เปนตน 
 
 

     



 
 

 
 

๒๗๖ 

ที่ ภารกิจ/สวนราชการ ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน 
 

ทองถิ่นที่รับ 
การถายโอน 

ประเภท 
ของกลุมงาน 

รูปแบบ 
การดําเนินภารกิจ 

หมายเหตุ 

  

๑๑. การดําเนินการตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

๒๕๔๖ เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบจ.  อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง 

 

๔. กระทรวงมหาดไทย       

 

(๖.) กรมโยธาธกิารและ

ผังเมือง 

๑๒. การบําบัดน้ําเสีย 
- ระบบบํา บัดน้ํ า เสียจํานวน   ๒๓  

โครงการ 

๒๕๔๔ เทศบาล หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

  

๑๓. การจัดการขยะมูลฝอย 
- ระบบกําจัดขยะมูลฝอยจํานวน  ๒  

โครงการ 

๒๕๔๔ เทศบาล หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง 

 

 ๕ .๓  การดูแล รักษาที่

สาธารณะ 
      

๕. กระทรวงมหาดไทย 
(๗.) กรมการปกครอง 

๑๔.การดูแลรักษาและคุมครองปองกัน

ที่สาธารณะประโยชนประเภทพลเมือง

ใชประโยชนรวมกัน 

๒๕๔๖ 
- 

๒๕๔๗ 

เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบจ.  อบต 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง  

 

(๘) กรมที่ดิน ๑๕.การดูแลรักษาและคุมครองปองกัน

(ที่ดินรกรางวางเปลา) 

๒๕๔๖ เทศบาล 
เมอืงพัทยา 
อบจ.  อบต. 

หนาทีท่ี่ตองทํา อปท. ดาํเนนิการเอง 

 

 
 
 
 
 


