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การกระจายหน้าที่และอ�านาจในการจัดท�าบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ได้ด�าเนินการมาตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี โดยการขับเคลื่อนการท�างานของคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ                
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ�านาจและหน้าที่ในการจัดท�าแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่และแผนปฏบิตักิารก�าหนดข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้จดัระบบ
การบรกิารสาธารณะระหว่างรฐักบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้วยกันเอง 
การจัดสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง รวมถึง การติดตามประเมินผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเข้ามา         
มีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  

ตลอดระยะหนึ่งปีที่ผ ่านมา คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้เร่งรัดการท�างานหลายด้าน ท้ังในเรื่องการกระจายอ�านาจ ด้านการถ่ายโอนภารกิจ การเงินการคลังและ                  
งบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มบทบาทหน้าท่ีและอ�านาจ รวมทั้งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหาร
และจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ในการจดับรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นอกจากนี ้ยงัได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่มกีารปรบัปรงุและพฒันาระบบการบรหิารงานไปสูก่ารบรหิารจดัการทีด่ ีจนสามารถท�าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินก้าวเข้าสู่การประกวดรางวัลระดับโลก United Nations Public Service Awards อย่างต่อเนื่อง          
โดยในปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา 
Developing Effective and Responsible Public Institutions นบัเป็นแห่งที ่๒ ทีท้่องถิน่ไทยได้โลดแล่นบนเวที
ระดบัโลก ต่อจากเทศบาลต�าบลเขาพระงาม จงัหวดัลพบรุ ีซึง่ได้รบัรางวลัที ่๒ ในปี ๒๕๖๒ รางวลัทีไ่ด้รบัถอืเป็นการ
สร้างชือ่เสยีงและเกยีรตยิศสูป่ระเทศไทย รวมทัง้เป็นแรงผลกัให้ทกุองค์กรมุง่มัน่เพือ่พฒันาการบรหิารจดัการให้ดยีิง่ขึน้ 

หนังสือรายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ ฉบับนี้ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ได้น�าผลการด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ  ทีไ่ด้ด�าเนนิการไว้อย่างครบถ้วน ด้วยวตัถปุระสงค์ทีจ่ะให้เป็นประโยชน์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปผู้สนใจ สามารถน�าไปใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าและอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง  

(นายวิษณุ  เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี
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สารบัญ

หน้า

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ๑

โครงสร้างคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ๓

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ๘

ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ๙

การกระจายอ�านาจด้านการถ่ายโอนภารกิจ
✦	การทบทวนและจดัท�าร่างแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 ๑๐

	 และแผนปฏบิตักิารก�าหนดขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ฉบบัที	่๓

✦	การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดนิ	ทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่		 ๑๓

✦	ภารกจิถ่ายโอนด้านการก่อสร้างและบ�ารงุแหล่งน�า้	 ๑๔

	 ภารกจิถ่ายโอนด้านการเจาะบ่อน�า้บาดาลในการพฒันาแหล่งน�า้บาดาล

	 เพือ่การอปุโภคบรโิภคน�า้บาดาลเพือ่การเกษตรและการจดัหาน�า้ดืม่สะอาดให้กบัโรงเรยีน

✦	การถ่ายโอนภารกจิกรณเีอกสารหลกัฐานการส่งมอบ	–	รบัมอบ	 ๑๕

	 ภารกจิและทรพัย์สนิ	ตรวจค้นหาไม่พบหรอืสญูหาย	

✦	สรปุข้อมลูพร้อมกบัข้อเสนอเกีย่วกบัแนวทางการด�าเนนิการของอาสาสมคัร	 ๑๖

	 เพือ่ร่วมท�างานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ในการบรหิารสาธารณะ

	 และกจิกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

✦	การจดัท�าฐานข้อมลูด้านการถ่ายโอนภารกจิให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 ๒๐

✦	การถ่ายโอนภารกจิโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล		(รพ.สต.)	 ๒๐

	 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

✦	โครงการเตรยีมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่รองรบัการถ่ายโอนภารกจิ	 ๒๕

	 ตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และแผนปฏบิตักิาร

	 ก�าหนดขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(ฉบบัที	่๓)

	 และการส่งเสรมิให้มกีารบรหิารจดัการทีด่ี

การกระจายอ�านาจด้านการเงิน	การคลัง	และงบประมาณ	 											
✦	การก�าหนดสดัส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	 																				๒๙

✦	หลกัเกณฑ์และแนวทางการตัง้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 ๓๐	

✦	หลกัเกณฑ์และแนวทางการจดัสรรเงนิภาษใีห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่		 ๓๓

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

✦	การแก้ไขปัญหาภาษแีละค่าธรรมเนยีมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีค้่างช�าระ	 ๓๔



หน้า

สารบัญ

✦	การทบทวน	ปรับปรุง	แก้ไขอัตราภาษีป้ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ๓๕

	 ตามร่างกฎกระทรวง	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	...	ออกตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย	พ.ศ.	๒๕๑๐

✦	มาตรการเพื่อช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้	 ๓๗

	 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	๒๕๖๒

✦	การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามแหล่งที่ตั้งของสถานประกอบการ	 ๓๗

การด�าเนินการแก้ ไขกฎหมาย	
✦	การพัฒนา	แก้ไข	ปรับปรุงกฎหมาย	ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ�านาจ	 ๓๙

	 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

✦	การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ	 ๔๑

	 ตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 	

✦	การวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ๔๔

•	 ขอหารือกรณีค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้บุคลากรทางศาสนา	 ๔๔

	 จังหวัดก�าแพงเพชร

•	 ขอหารือการจัดตั้งคลินิก	(ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต�าบลทับมา)	 ๔๖

✦	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่แก้ไข	 ๔๗

	 ตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		 	

		

การส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน															
✦	รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ด	ีปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	 ๕๑

✦	การส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	 ๕๙

	 ส่งผลงานการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพสมัครขอรับรางวัล	United	Nations	Public	

	 Service	Awards	(UNPSA)	ประจ�าปี	ค.ศ.	๒๐๑๙

✦	การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ๖๒

✦	โครงการเสริมสร้างความรู้การกระจายอ�านาจและสร้างเครือข่าย	 ๖๔

	 การกระจายอ�านาจภาคประชาชน	



สารบัญ

หน้า

การติดตามและประเมินผล																																																								
✦	การติดตามผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ๖๗

✦	สรุปรายงานการติดตามผลการด�าเนินงาน	 ๗๐

✦	การประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ	 ๗๙

	 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

✦	การประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล	 ๘๐

✦	การประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ	 ๘๑

	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

✦	การประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร	 ๘๒

✦	การประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา	 ๘๒

✦	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัด	 ๘๓	

และค่าเป้าหมายขั้นต�่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอ�านาจ																				 																				
✦	การจัดท�าเอกสารเผยแพร่	 ๘๗

✦	การให้บริการเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ	 ๘๗

	 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ	 ๘๘

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กับคณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจ
การปกครองท้องถิ่น	และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ	สภาผู้แทนราษฎร	
และคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น	วุฒิสภา



ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงานเกี่ยวกับ
กระจายอ�านาจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

“



คณะกรรมการการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ก�าหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐ             
กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้วยกนัเอง รวมถงึการจดัสรรสดัส่วนภาษแีละอากร
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค�านึงถึงภาระหน้าที่
ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส�าคัญ องค์ประกอบ         
ของคณะกรรมการฯ เป็นไตรภาคี ประกอบด้วย

 ๑. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
 ๒. กรรมการโดยต�าแหน่งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๑๑ คน
 ๓. กรรมการผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน ๑๒ คน (องค์การบริหารส่วนจังหวดั ๒ คน เทศบาล 

๓ คน องค์การบริหารส่วนต�าบล ๕ คน กรุงเทพมหานคร ๑ คน และเมืองพัทยา ๑ คน)
 ๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพฒันา         

ท้องถิน่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิน่ในสาขารฐัศาสตร์หรอืรฐัประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย  
จ�านวน ๑๒ คน
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โครงสร้างคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๔ 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการ 

ผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(เลขานุการ) 

กรรมการโดยตําแหนง (๑๑ คน) กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๒ คน) 

- รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

- รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

- ปลดักระทรวงมหาดไทย

- ปลดักระทรวงการคลัง

- ปลดักระทรวงศึกษาธิการ

- ปลดักระทรวงสาธารณสุข

- เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

- เลขาธิการ ก.พ.

- เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

- ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

- อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (๑๒ คน) 

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	(2	คน)

-	นายวิสุทธิ์	ธรรมเพชร		(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง)

-	นายมังกร		ยนต์ตระกูล	(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)

																				 เทศบาล	(๓	คน)

-	นายพงษ์ศักดิ์		ยิ่งชนม์เจริญ	(นายกเทศมนตรีนครยะลา	จ.ยะลา)

-	นายประเสริฐ		วชิรเขื่อนขันธ	์(นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง	จ.สมุทรปราการ)

-	นายธนศักดิ์		มาคะสิระ		(นายกเทศมนตรีต�าบลวัดเพลง	จ.ราชบุรี)

	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	(๕	คน)

-	นายชูศักดิ์		วสันต์		(นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลดงบัง	จ.บึงกาฬ)

-	นายชัยรัตน์	ทองใบ		(นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลร่องเคาะ	จ.ล�าปาง)

-	นายกัมพล		กลั่นเนียม	(นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตาหลวง	จ.ราชบุรี)

-	นายวิชัช		ไตรรัตน์	(นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลกะไหล	จ.พังงา)

-	นายส�าเนาว์		รัศมิทัต		(นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบางน�้าผึ้ง	จ.สมุทรปราการ)

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	(2	คน)

-	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	

-	นายกเมืองพัทยา

															ด้านบริหารราชการแผ่นดิน

-	นายวิชัย	ศรีขวัญ

-	นายวิบูลย์	สงวนพงศ์																						

-	นายอุดร	ตันติสุนทร

															ด้านพัฒนาท้องถิ่น

-	นายบุญเลิศ		น้อมศิลป์

-	นายเลอพงศ์	ลิ้มรัตน์

															ด้านเศรษฐศาสตร์

-	ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย		ฤชุพันธุ์

-	ศาสตราจารย์ดิเรก	ปัทมสิริวัฒน์

															ด้านการปกครองท้องถิ่น

-	ศาสตราจารย์จรัส	สุวรรณมาลา

-	ศาสตราจารย์ชาติชาย	ณ	เชียงใหม่

-	รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์	เครือเทพ

															ด้านกฎหมาย

-	ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย		รัตนสกาววงศ์

-	ศาสตราจารย์นันทวัฒน์		บรมานันท์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
-	ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

-	เลขาธิการ	ก.พ.ร.

๓
รายงาน

ป
ระจ�าป

ี ๒
๕

๖
๒

 คณ
ะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

เลขานุการ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ

 พัฒนาระบบราชการ 

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธานกรรมการ
การกระจายอ�านาจให้แก่      

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์  
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
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กรรมการโดยต�าแหน่ง

นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางเมธินี เทพมณี
เลขาธิการคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน

นายทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
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กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายสนธยา คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

จังหวัดพัทลุง

นายมังกร ยนต์ตระกูล
นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นายกเทศมนตรีนครยะลา 

จังหวัดยะลา

นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์                                   
นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
นายกเทศมนตรีต�าบลวัดเพลง 

จังหวัดราชบุรี

นายชูศักดิ์ วสันต์
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลดงบัง 

จังหวัดบึงกาฬ

นายชัยรัตน์ ทองใบ
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลร่องเคาะ 

จังหวัดล�าปาง

นายกัมพล กลั่นเนียม
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตาหลวง 

จังหวัดราชบุรี

นายวิชัช ไตรรัตน์
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลกะไหล 

จังหวัดพังงา

นายส�าเนาว์ รัศมิทัต
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลบางน�า้ผึง้ 

จังหวัดสมุทรปราการ
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชัย ศรีขวัญ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ นายอุดร ตันติสุนทร

 นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์  ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่

ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา  ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์  ศาสตราจารย์พเิศษกมลชยั รตันสกาววงศ์ 

รองศาสตราจารย์วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ ศาสตราจารย์นนัทวฒัน์ บรมานนัท์   ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. จัดท�าแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอน        
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อรัฐสภา

๒. ก�าหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอ�านาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง

๓. ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่าง            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค�านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่าง        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส�าคัญ

๔. ก�าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค                  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สอดคล้องกับการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ ท่ีราชการส่วนกลาง
โอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการถ่ายโอนภารกิจตามข้อ ๒ ๓ และ ๔

๖. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอ�านาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ           
ให้ต้องขออนุมัติหรือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค�านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ
ประชาชนและการก�ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ เป็นส�าคัญ

๗. เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ และการรักษาวินัยทางการเงิน 
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๘. เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ค�าสั่งที่จ�าเป็น เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี

๙. เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และค�าสั่งที่จ�าเป็น      
เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง

๑๑. พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจ�าเป็น

๑๒. เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

๑๓. เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ              
ไม่ด�าเนินการตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๔. เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจให้แก ่องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต ่อคณะรัฐมนตรี  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๑๕. ออกประกาศตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

๑๖. ปฏิบัติการอื่นตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น ๆ
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ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส�านกังานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นส่วนราชการสงักดัส�านกังานปลดั 
ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักนายกรัฐมนตรี ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส�านักงานปลัดส�านกันายกรฐัมนตรี                 
ส�านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๓ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๗                           
ตอนที่ ๘๕ ก วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓)

อ�านาจหน้าที่
๑. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการฯ

๓. ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และรัฐวิสาหกิจ เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๔. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย

๕. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องส�านกังานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทและภารกิจ

ขอบเขต อ�านาจและหน้าที่ที่ได้ก�าหนดข้างต้น สามารถสรุปบทบาทและภารกิจหลักที่ส�าคัญของส�านักงาน               
คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดงันี้

๑. บทบาทในฐานะเป็นหน่วยงานที่ด�าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอ�านาจ         
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ในรอบปีที่ผ ่านมาส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ด�าเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวม เพื่อการจัดท�าแผนการกระจายอ�านาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ  
การถ่ายโอนภารกิจจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
การปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การติดตามประเมินผล การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ�านาจฯ ตลอดจนการพัฒนา 
แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. บทบาทในฐานะท�าหน้าทีเ่ลขานกุารของคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะเลขานุการ                
ต้องรบัผดิชอบการท�าหน้าทีป่ระสานงานกบัส่วนราชการต่าง ๆ การให้ข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการกระจายอ�านาจ            
ทั้งด้านการถ่ายโอนภารกิจ ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การเงิน การคลังและงบประมาณ         
เพื่อให้การกระจายอ�านาจด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ 

๓. งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การกระจายอ�านาจด้านการถ่ายโอนภารกิจ

✦ การทบทวนและจัดท�าร ่างแผนการกระจายอ�านาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ                              
แผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓)

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้เสนอ (ร่าง) แผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ไปยังส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

๑. แผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
มีระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยก�าหนด
วัตถุประสงค์ไว้ ๔ ประการ คือ ๑) เพื่อให้มีการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิและแผนการปฏริปูประเทศ ๒) เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยงานหลกัในการ
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน ๓) เพื่อให้ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร           
ส่วนภมูภิาคปรบัลดหรอืปรบัเปลีย่นบทบาทให้สอดคล้องกบัภารกจิท่ีถ่ายโอน และ ๔) เพ่ือให้มกีารปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย
ตามทีก่�าหนดไว้ในแผน และได้ก�าหนดเป้าหมายหลักไว้ ๓ ประการ คอื ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถจดับรกิาร
สาธารณะได้ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน ๒) ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ท�าภารกิจ
ท่ีเป็นระดบัมหภาคเป็นหน่วยงานทีค่อยสนบัสนนุเทคนคิ วชิาการ และจัดท�าคูม่อืให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และ ๓) มีการแก้ไขกฎหมายตามภารกิจที่ถ่ายโอน และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค ในการด�าเนินงาน

๒. (ร่าง) แผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ ๗ ด้าน ดังนี้

 ๒.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ด้านการถ่ายโอนภารกิจ จ�าแนกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ภารกิจตามแผน      
ปฏบิตักิารฯ ฉบบัที ่๑ และฉบับท่ี ๒ ซึง่ถ่ายโอนแล้วหรอืทยอยถ่ายโอน และน�ามาปรับปรงุขอบเขต/ขัน้ตอนการถ่ายโอน 
และ ๒) ภารกิจใหม่ที่พิจารณาเห็นสมควรให้มีการถ่ายโอนเพ่ิมเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก�าหนดภารกิจไว้  
๓ ด้าน จ�านวน ๒๕ ภารกิจ ดังนี้ 

   (๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ�านวน ๕ ภารกิจ
   (๒)  ด้านสังคม จ�านวน ๑๕ ภารกิจ
   (๓) ด้านเศรษฐกิจและสังคม จ�านวน ๕ ภารกิจ

   ภารกิจใหม่ที่ถ่ายโอนให้มีจ�านวน ๑๐ เรื่อง
   (๑) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
   (๒) การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กรมกิจการผู้สูงอายุ
   (๓) งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) กรมกิจการผู้สูงอายุ
   (๔) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
   (๕) การอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน กรมการปกครอง
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   (๖) การควบคุมการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า กรมการค้าภายใน
   (๗) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   (๘) การจัดตั้งและการด�าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   (๙) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   (๑๐) ศูนย์รับแจ้งเหตุและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

 ๒.๒ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง                
ความเข้มแข็งทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนินงานไว้ ๒ ด้าน 
คือ ๑) การส่งเสริมความเป็นอิสระทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปรับปรุงรายได้                  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีสัดส่วนรายได้ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราใกล้เคียงร้อยละ ๓๕ การปรับปรุง            
โครงสร้างรายได้และทบทวนรายได้ ให้สอดคล้องกบัภารกจิทีถ่่ายโอนและการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอดุหนนุ                     
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการ ๒) การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง                         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการสนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลัง                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 ๒.๓ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ด้านการถ่ายโอนบุคลากร และการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล              
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการกระจายอ�านาจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การถ่ายโอนบุคลากร                   
ไปสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ พัฒนาขดีความสามารถของบคุลากรทีถ่่ายโอนรวมทัง้ปรบัปรงุ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระเชิงโครงสร้าง และมีกลไกในการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมที่ได้รับความเชื่อถือ และจูงใจให้บุคลากรของรัฐถ่ายโอนไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๔ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ด้านการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์          
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ในการด�าเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้ง
เพื่อสร้างกลไกการเชื่อมโยงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด�าเนินการร่วมกันในรูปแบบความร่วมมือ

 ๒.๕ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ด้านการเสริมสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น 
และภาคประชาสงัคม โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันากระบวนการการมส่ีวนร่วมของประชาชน ชมุชน และภาคประชาสังคม 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังให้เกิดการตรวจสอบการด�าเนินงานขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น เพื่อน�ามาปรับปรุงการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีการเสริมสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วม       
ของประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๒.๖ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ด้านการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการกระจายอ�านาจให้แก่               
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่พฒันาระบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผล ทีส่ะท้อนความก้าวหน้า
ของหน่วยงานที่ถ่ายโอนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรับโอน พัฒนาระบบการตรวจสอบการใช้งบประมาณ               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสร้างกลไกการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผล ทีเ่ชือ่มโยงเป็นเครอืข่ายเพือ่ประเมิน
ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๒.๗ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายรองรับการด�าเนินการตามภารกิจท่ีได้รับถ่ายโอน รวมท้ังให้กระบวนการแก้ไขกฎหมาย                   
ของส่วนราชการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ 
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✦  การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชมุคณะอนกุรรมการบรหิารแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และแผนปฏบัิตกิาร
ก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒               
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่อง การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เนือ่งจากพจิารณาเหน็ว่า ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้นอกเหนอืจากการถ่ายโอนภารกจิทีไ่ม่เป็น
ไปตามขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการฯ ก�าหนดไว้แล้ว แม้ว่าการถ่ายโอนภารกิจ จะได้
ด�าเนนิการโดยถกูต้อง และเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน ขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารฯ หากแต่ด้วยระยะ
เวลาและสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เป็นเหตใุห้ภารกจิดังกล่าว ไม่อยูใ่นขอบเขตการถ่ายโอนภารกจิ ตามแผนปฏบิตักิารฯ 
เช่น ในขณะถ่ายโอนภารกิจถนนมีสภาพเป็นถนนสายรอง ต่อมาสภาพถนนเปลี่ยนแปลงไปเป็นถนนสายหลัก และ/หรือ
เป็นถนนสายทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดที่ส�าคัญ หรือกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจแล้ว
หากแต่เกินขีดความสามารถ หรือไม่สามารถด�าเนินภารกิจได้ เนื่องจากประเด็นปัญหาด้านงบประมาณ หรือบุคลากร       
ดังนั้น จึงได้พิจารณาทบทวนประเด็นปัญหาต่าง ๆ โดยเชิญผู้แทนจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ร่วมหารือ
เพ่ือก�าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจและมีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด�าเนินการ         
น�าเรื่องเสนอคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ 
ในการก�าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท                  
ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบัการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท แล้วแจ้งให้จงัหวดัทกุจงัหวดั 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาด�าเนินการ ดังนี้

๑. กรณีการถ่ายโอนภารกจิทางหลวงแผ่นดนิ/ทางหลวงชนบททีไ่ม่เป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอนขัน้ตอนและ
วธิปีฏบิตั ิตามแผนปฏบิตักิารฯ ฉบบัที ่๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบบัที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก�าหนดไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือส่วนราชการท่ีถ่ายโอนภารกิจ น�าเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการอ�านวยการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด พิจารณาด�าเนินการโอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ส่วนราชการที่ถ่ายโอน
ภารกิจนั้น เพื่อให้ส่วนราชการนั้นพิจารณาถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและ      
เป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการฯ ก�าหนดไว้

๒. กรณีการถ่ายโอนภารกจิทางหลวงแผ่นดนิ/ทางหลวงชนบท โดยถกูต้องและเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก�าหนดไว้ หากแต่ด้วย
ระยะเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเหตุให้ภารกิจดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจ เช่น ในขณะ
ถ่ายโอนภารกิจถนนมีสภาพเป็นถนนสายรอง ต่อมาสภาพถนนเปล่ียนแปลงไปเป็นถนนสายหลักและ/หรือเป็นถนน          
สายทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดที่ส�าคัญ ดังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ น�าเรื่อง
เสนอคณะอนุกรรมการอ�านวยการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาด�าเนินการโอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้แก่
ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจนั้น เพื่อให้ส่วนราชการนั้นพิจารณาด�าเนินภารกิจดังกล่าว

๓. กรณีการถ่ายโอนภารกจิทางหลวงแผ่นดนิ/ทางหลวงชนบท โดยถกูต้องและเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก�าหนดไว้ หากแต่              
เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด�าเนินภารกิจได้                        
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ดังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น                        
หรอืส่วนราชการทีถ่่ายโอนภารกจิด�าเนนิการแทนไปพลางก่อน โดยยงัถือเป็นทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ ์หรือหน้าท่ีความรบัผดิชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นอยู่ และห้ามส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนภารกิจคืน             
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ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และกรณีเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ  
ให้ร้องขอต่อคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป 

การประชุมคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่            
๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๒ มมีตทิีป่ระชมุเหน็ชอบในหลกัการในการก�าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอน
ภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงและ         
กรมทางหลวงชนบท ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ         
แผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกจิเสนอแล้ว 
แจ้งให้จงัหวดัทกุจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องพจิารณาด�าเนินการ 

✦   ภารกจิถ่ายโอนด้านการก่อสร้างและบ�ารงุรกัษาแหล่งน�า้ ภารกจิถ่ายโอนด้านการเจาะบ่อน�า้บาดาล
ในการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภคน�้าบาดาลเพื่อการเกษตร และการจัดหาน�า้ดื่ม
สะอาดให้กับโรงเรียน

การประชุมคณะอนกุรรมการบรหิารแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และแผนปฏบิตักิาร
ก�าหนดขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการถ่ายโอนภารกจิ ครัง้ที ่๕/๒๕๖๒ เมือ่วนัที่        
๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๒ ได้พจิารณาเรือ่ง ภารกจิถ่ายโอนด้านการก่อสร้างและบ�ารุงรกัษาแหล่งน�า้ ภารกจิถ่ายโอน ด้านการเจาะ
บ่อน�า้บาดาล ในการพฒันาแหล่งน�า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค น�า้บาดาลเพ่ือการเกษตร และการจัดหาน�า้ดืม่สะอาด         
ให้กบัโรงเรยีน และมมีตว่ิา ในการเสนอค�าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ล่วงเลยระยะเวลา
การพจิารณาของส�านกังบประมาณแล้ว หากแต่เพือ่เป็นการแก้ไขประเดน็ปัญหาการบรหิารจดัการทรพัยากรน�้าระหว่างรฐั
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไป จงึมอบให้ฝ่ายเลขานกุารฯ                
น�าเรือ่งเสนอคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พจิารณาให้ความเหน็ชอบ ดงันี้

๑. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอน    
การบรหิารจดัการภารกจิถ่ายโอนด้านแหล่งน�้า ตามท่ีคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่    
มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในกรณีมีการขอรับการสนับสนุน               
ตามภารกิจทีถ่่ายโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้ส่วนราชการจดัท�าข้อเสนอต่อคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ        
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หากเหน็ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เมือ่รบัโอนแล้วไม่สามารถด�าเนนิการได้ โดยจดัท�า
แผนพัฒนาแหล่งน�้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะยาว ๕ ปี เพ่ือให้คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่          
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนและจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ด�าเนินการ และหากเป็นแหล่งน�้าขนาดใหญ่ให้ส่วนราชการจัดท�าค�าของบประมาณเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป

๒. จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและดูแลรักษาแหล่งน�้าในคณะกรรมการการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�าหน้าที่กล่ันกรองข้อเสนอของส่วนราชการและด�าเนินการบูรณาการ 
การบริหารจัดการแหล่งน�้า การพัฒนาแหล่งน�้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ           
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านแหล่งน�้าโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ       
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการท่ีถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน�้า ผู้แทนส่วนราชการ            
ทีส่นบัสนนุการถ่ายโอนภารกจิ ผูแ้ทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นอนกุรรมการ และส�านกังานคณะกรรมการ
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
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การประชุมคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เหน็ชอบในหลกัการให้ส่วนราชการทีท่ีเ่กีย่วข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน�้าตามที่คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มมีตเิหน็ชอบในคราวประชมุครัง้ที ่๒/๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในกรณมีกีารขอรบั
การสนับสนุนตามภารกิจที่ถ่ายโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ส่วนราชการจัดท�าข้อเสนอต่อคณะกรรมการ         
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อรับโอนแล้วไม่สามารถ
ด�าเนนิการได้ โดยจดัท�าแผนพัฒนาแหล่งน�า้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระยะยาว ๕ ปี เพ่ือให้คณะกรรมการการกระจาย  
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พจิารณาจดัล�าดบัความส�าคญัเร่งด่วนและจดัสรรงบประมาณให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ และหากเป็นแหล่งน�้าขนาดใหญ่ให้ส่วนราชการจัดท�าค�าของบประมาณเพ่ือให้รัฐบาลพิจารณา 
ต่อไป

๒. จดัตัง้คณะอนกุรรมการบรหิารจดัการภารกจิก่อสร้างและดูแลรักษาแหล่งน�า้ ในคณะกรรมการการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท�าหน้าท่ีกลั่นกรองข้อเสนอของส่วนราชการและด�าเนินการบูรณาการ                 
การบรหิารจดัการแหล่งน�า้การพฒันาแหล่งน�า้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้แก้ไขปัญหาอปุสรรคในการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านแหล่งน�้า โดยมี นายเลอพงศ์ ล้ิมรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ          
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน�้า            
ผูแ้ทนส่วนราชการทีส่นบัสนนุการถ่ายโอนภารกจิ ผูแ้ทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นกัวชิาการเป็นอนกุรรมการ 
และส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

✦  การถ่ายโอนภารกิจกรณีเอกสารหลักฐานการส่งมอบ – รับมอบ ภารกิจและทรัพย์สิน ตรวจค้นหา
ไม่พบหรือสูญหาย

การประชมุคณะอนกุรรมการบรหิารแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และแผนปฏบัิตกิาร           
ก�าหนดขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการถ่ายโอนภารกจิ ครัง้ที ่๒/๒๕๖๒ เมือ่วนัที่            
๒๒ มนีาคม ๒๕๖๒ และครัง้ที ่๓/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้พจิารณาเรือ่ง ขอความอนเุคราะห์ข้อมลู            
การถ่ายโอนระบบประปาบาดาล และมมีตมิอบหมายฝ่ายเลขานกุารฯ น�าเร่ืองเสนอคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการกรณีภารกิจใดท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ                       
ทีเ่กีย่วข้อง ได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แล้ว แต่ไม่มเีอกสารหลกัฐานการส่งมอบ – รบัมอบภารกจิหรอืทรพัย์สนิ 
หรือหลักฐานเอกสารนั้นตรวจค้นหาไม่พบหรือสูญหายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�าเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการ             
อ�านวยการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดบัจงัหวดัพจิารณาร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดั และหากเหน็ว่ามกีารถ่ายโอนภารกจิดงักล่าวจากส่วนราชการหรอื
หน่วยงานของรฐัให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จริง ให้คณะอนกุรรมการอ�านวยการฯ ระดับจังหวดั มมีติให้ส่วนราชการ
หรอืหน่วยงานของรฐัทีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัพจิารณาด�าเนนิการจัดท�าหนงัสือยนืยนัว่า ได้มกีารถ่ายโอนภารกจิและทรพัย์สนิ
ดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริง เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาด�าเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และให้คณะอนุกรรมการอ�านวยการฯ ระดับจังหวัด รายงานคณะกรรมการ           
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทราบ และหากคณะอนกุรรมการอ�านวยการฯ ระดบัจงัหวดั พจิารณาแล้ว 
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ไม่ได้ข้อยุติให้น�าเรื่องเสนอคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาต่อไป ทั้งนี้            
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานอนุกรรมการอ�านวยการฯ ระดับจังหวัด เพื่อแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัด ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการถ่ายโอนภารกิจต่อไป  

การประชุมคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบในหลักการกรณีภารกิจใดที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง          
ได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานการส่งมอบ – รับมอบภารกิจหรือทรัพย์สิน หรือ
หลักฐานเอกสารนั้นตรวจค้นหาไม่พบหรือสูญหาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�าเร่ืองเสนอคณะอนุกรรมการ          
อ�านวยการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวดัพิจารณาร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดั และหากเหน็ว่ามกีารถ่ายโอนภารกจิดงักล่าวจากส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริง ให้คณะอนุกรรมการอ�านวยการฯ ระดับจังหวัด มีมติให้         
ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัทีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัพิจารณาด�าเนนิการจัดท�าหนังสือยนืยนัว่า ได้มกีารถ่ายโอนภารกิจ
และทรพัย์สนิดงักล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จรงิ เพือ่เป็นหลกัฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้พจิารณา
ด�าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้คณะอนุกรรมการอ�านวยการฯ ระดับจังหวัด รายงาน                   
คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทราบ และหากคณะอนกุรรมการอ�านวยการฯ ระดบัจงัหวดั
พิจารณาแล้วไม่ได้ข้อยุติ ให้น�าเรื่องเสนอคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา 
ต่อไป ทัง้นี ้ให้ฝ่ายเลขานกุารฯ แจ้งผูว่้าราชการจงัหวดัทกุจงัหวดัในฐานะประธานอนกุรรมการอ�านวยการฯ ระดับจงัหวดั 
เพือ่แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัในพืน้ทีจ่งัหวดัได้ถอืเป็นแนวทางปฏบิตัใินการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการถ่ายโอนภารกิจต่อไป

✦  สรุปข้อมูลพร้อมกับข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินการของอาสาสมัคร เพ่ือร่วมท�างาน                
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชน        
ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการด�าเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒         
เม่ือวนัที ่๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๑ มนีาคม ๒๕๖๒ ครัง้ที ่๓/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ           
ให้รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง อาสาสมัครในท้องถิ่น ดังนี้

๑. การพิจารณาศึกษา เรื่อง อาสาสมัครในท้องถิ่น

 ๑.๑ สถานการณ์ปัจจุบันของการด�าเนินงานอาสาสมัครในภาครัฐ

  ตามรายงานของคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการด�าเนินภารกิจภาครัฐ การปฏิรูประบบงานอาสาสมัคร         
ในภาครัฐ ได้สรุปข้อมูลที่คณะอนุกรรมาธิการได้รับการชี้แจงจากส่วนราชการ สรุปว่าปัจจุบันประเทศไทย มีอาสาสมัคร
กระจายอยู่ในส่วนราชการ ๑๓ กระทรวง ๔๙ กรม/ส�านักงาน ซ่ึงอาสาสมัครใช้ชื่อจ�านวนประมาณ ๑๐๑ ชื่อ                     
และมีอาสาสมัครจ�านวนประมาณ ๘,๐๐๖,๓๓๐ คน เพื่อช่วยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ อันเป็น           
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมไทยทีช่่วยยกระดบัเสรมิสร้างความมนี�า้ใจและการช่วยเหลอืสงัคม โดยเฉพาะการท�างานทีจ่�าเป็น
ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
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 ๑.๒ กลุ่มอาสาสมัครในระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือศึกษาการด�าเนินงานของอาสาสมัครในท้องถ่ิน ได้พิจารณา          
ก�าหนดกรอบแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลอาสาสมัครที่ด�าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาหาแนวทางการด�าเนินการของอาสาสมัคร เพื่อร่วมท�างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ในการจัดบรกิารสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในเบือ้งต้น ได้รวบรวม
ข้อมูลอาสาสมัครที่เห็นควรจะต้องมีในระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

  (๑) คณะกรรมการชุมชน
  (๒) อาสาสมัครสาธารณสุข
  (๓) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  (๔) อาสาสมัครควบคุมไฟป่า
  (๕) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
  (๖) อาสาสมัครดูแลผู้พิการ
  (๗) นักบริบาลชุมชน/อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  (๘) อาสาสมัครปศุสัตว์

 ๑.๓ ข้อเสนอแนะอาสาสมัครแต่ละประเภท

  (๑) คณะกรรมการชุมชน

   เห็นควรพิจารณาค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการชุมชน โดยก�าหนดให้คณะกรรมการชุมชน         
ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสม และให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

  (๒) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน (อสม.)

   กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึงแนวทางปฏิบัติงานของส่วนราชการและอาสาสมัคร          
ทีเ่กีย่วข้อง ไม่มปีระเดน็ปัญหาและอปุสรรค หากแต่จ�านวนอาสาสมคัร ทีต้่องปฏบิติังานในพ้ืนทีแ่ต่ละพ้ืนทีต้่องมีจ�านวน
เท่าใด เพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานการณ์ในการให้บริการสาธารณสุขต่อประชาชนในพื้นที่ เห็นควร
เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน                 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ�านาจหน้าที่ในการควบคุม ก�ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน        
ของอาสาสมัครด้วย

  (๓) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้บังคับไม่เป็นปัญหาและอุปสรรค ส�าหรับจ�านวนสมาชิก 
อปพร. ที่พร้อมปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาทบทวน                          
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น ประกอบกับสถานะการเงินการคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสวัสดิการ อปพร. ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจาก            
การช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
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  (๔) อาสาสมัครควบคุมไฟป่า
   เห็นควรให ้กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก�าหนดให้มีระเบียบและข้อบังคับ  
ที่ เกี่ยวข ้อง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร                   
ควบคุมไฟป่า

  (๕) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)
   (ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)
  (๖) อาสาสมัครดูแลผู้พิการ (อพมก.)
    (ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)
  (๗) นักบริบาลชุมชน/อาสาสมัครบริบาล 

   ท้องถิ่น
   (ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)
  (๘) อาสาสมัครปศุสัตว์

   (ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

 ๑.๔ ข้อเสนอแนะอาสาสมัครในภาพรวม

  (๑) บูรณาการระบบการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครในระดับพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่น

   - โดยบูรณาการการปฏิบัติของอาสาสมัครประเภทต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดียวกันเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อมิให้เกิดความซ�้าซ้อนทั้งทางด้านบุคลากร
และงบประมาณ รวมทั้งการบริหารจัดการซึ่งผ่านกลไกของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

  (๒) การพัฒนาองค์ความรู้ของอาสาสมัครในระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   - เสริมสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการให้แก่อาสาสมัคร เช่น ด�าเนินโครงการจัดการฝึกอบรม
แบบบูรณาการที่ส�าคัญที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่โดยต่อเนื่อง รวมถึงการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการองค์ความรู้           
ของอาสาสมัคร

   - จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับอาสาสมัครประเภทต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

  (๓) การสร้างระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม

   - การจัดระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ท่ีเป็นธรรม จะต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจ
ทีอ่าสาสมคัรปฏบิตังิานร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และควรใช้หลกัเกณฑ์การก�าหนดเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งนี้ ให้ค�านึงถึงความเหมาะสมและฐานะทางด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

   - สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สมควรก�าหนดให้มีขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อยกย่อง ส่งเสริม                
ขวญัก�าลังใจและเป็นเกยีรตยิศแก่อาสาสมคัรในพืน้ที ่เช่น ประกนัสขุภาพ/อบุตัเิหต ุเพือ่ให้ความคุม้ครองในการปฏบิติังาน
ของอาสาสมัครในพื้นที่

   - การสั่งใช้งานอาสาสมัครอื่น ๆ ในภารกิจตามอ�านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเงินที่มอบให้อาสาสมัครอื่น ๆ เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน หรือเวลา           
ทีเ่สยีไปเพือ่สนับสนนุการปฏบัิตหิน้าทีใ่นภารกจิตามอ�านาจและหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ โดยเทยีบเคียง
ค่าใช้จ่ายของ อปพร.                    
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  (๔) การพัฒนากลไกกลาง กลไกระดับจังหวัด และกลไกระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของระบบอาสาสมัครให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

   - กลไกกลางให้มีคณะกรรมการโดยมีองค์ประกอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ทุกหน่วยที่มีอาสาสมัครท�าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและดูแลอาสาสมัครในภาครัฐทั้งระบบ ก�าหนดนโยบายให้มี               
ความเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกัน โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครแห่งชาติ

   - ระดบัจงัหวดัให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ท�าหน้าทีจ่ดัระบบฐานข้อมลูกลางของอาสาสมัคร
ระดับจังหวัด และพัฒนาองค์ความรู้ของอาสาสมัคร โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครระดับจังหวัด

   - ระดับพื้นที่ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล ท�าหน้าท่ีบูรณาการท�างานร่วมกันของ
อาสาสมัครในระดับพื้นที่ และจ่ายค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์ที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
อาสาสมัครระดับพื้นที่

   ส�าหรับการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น เห็นควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.) และคณะอนุกรรมการ    
ส่งเสริมอาสาสมัครที่ ก.ส.ค. แต่งตั้ง พิจารณาระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมเหมาะสมใกล้เคียงกัน         
ในอาสาสมคัรประเภทต่าง ๆ  รวมทัง้การพฒันากลไกกลาง/ระดบัจงัหวดั (องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั)/ระดบัพืน้ทีเ่ทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต�าบล ให้มีความชัดเจน สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการระบบปฏิบัติงานของอาสาสมัครในระดับ
พืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ เพือ่มใิห้เกดิความซ�า้ซ้อน ทัง้ทางด้านบคุลากรและงบประมาณ อย่างไรกด็เีพ่ือให้การ
บริหารจัดการและค่าใช้จ่ายระบบอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ       
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ จะรับไปพิจารณาหาแนวทางการจัดท�าประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพือ่ก�าหนดอ�านาจและหน้าทีใ่ห้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถบรูณาการการท�างาน
ร่วมกันของอาสาสมัครในระดับพื้นที่ได้และการออกระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งการอาสาสมัคร
ปฏบิตังิานและการเบิกค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการพฒันาองค์ความรูข้องอาสาสมคัร การจดัท�าระบบ
ฐานข้อมูลอาสาสมัคร ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัคร ฯลฯ

๒.  เสนอคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ทราบความคบืหน้า และแจ้งให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือศึกษาการด�าเนินการ
ของอาสาสมัคร

ทั้งนี้ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒             
เม่ือวันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มมีตริบัทราบตามทีค่ณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่ศกึษาการด�าเนนิการของอาสาสมัคร   
ในท้องถิ่นเสนอ
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✦ การจัดท�าฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดท�าฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะท�างาน จ�านวน ๒ ชุด ได้แก่ 
คณะท�างานจัดท�าข้อมูลถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และคณะท�างานจัดท�าข้อมูลแหล่งน�้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาผลการประชุมคณะท�างาน
จัดท�าข้อมูลแหล่งน�า้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. เหน็ชอบให้จดัตัง้คณะท�างานเพิม่เตมิ ได้แก่ ผูแ้ทนมลูนธิปิิดทองหลงัพระและสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้
และการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)

๒. รับทราบ เรื่อง การขยายกรอบเวลาการด�าเนินการเลื่อนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

 - ให้ทกุหน่วยงานแจ้งความจ�านงการขอใช้ Username และ Password เพือ่เข้าระบบ Water.gistda.or.th 
จากกรอบเวลาเดิมเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

 - ให้ทกุหน่วยงานตรวจสอบข้อมลูการถ่ายโอนแหล่งน�า้จาก QR Code และข้อมลูการถ่ายโอนแหล่งน�า้อ่ืน ๆ         
ให้ขยายระยะเวลาการด�าเนินการถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

 - มอบส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) จัดท�าคู่มือวิธีการ
ใช้งานระบบฐานข้อมลูแหล่งน�้า เพือ่เป็นแนวทางการด�าเนนิงานให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและท้องถิน่จากกรอบเวลาเดมิ
เดือนเมษายน ๒๕๖๒ เลื่อนไปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

 - อบรมการจดัท�าระบบฐานข้อมลูแหล่งน�า้ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ (ส�านกังานทรพัยากรน�า้ 
แห่งชาติ (สทนช.) เป็นผู้ด�าเนินการ) เลื่อนถึงเดือนพฤษภาคม เพราะติดขัดในเรื่องเทคนิคการเขียนโปรแกรม

 - จัดท�าและตรวจสอบระบบฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และคณะท�างานฯ           
สรุปผลให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามกรอบเวลาของการด�าเนินการ

๓. ให้คณะท�างานฯ ทั้ง ๒ คณะ ด�าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องแล้วเสร็จ หรือมีการชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม   
เพื่อเสนอเป็นวาระการประชุมครั้งต่อไป

✦ การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชมุคณะอนกุรรมการบรหิารแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแผนปฏบิตักิาร 
ก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑                 
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. รับทราบ ความคืบหน้าในการด�าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ              
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ครัง้ที ่๒/๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึง่คณะกรรมการ
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในการประชุม          
คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑      
ตามที่กระทรวงสาธารณสขุเสนอ 

๒. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งป ัจจัยเชิงบวก 
และเชิงลบที่มีผลต่อการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. และพิจารณาจัดท�าแผนการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๓. ขอให้คณะอนกุรรมการด้านตดิตามและประเมนิผล 
ในคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิน่ พจิารณาตดิตามประเมนิผลการถ่ายโอนภารกจิ รพ.สต. 

๔. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาด�าเนินการ
ช้ีแจงต่อจังหวัดเพื่อได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายโอน
ภารกิจ รพ.สต.

ต่อมาคณะอนกุรรมการในการประชมุคณะอนกุรรมการ 
บรหิารแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณา                
การถ่ายโอนภารกจิ รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดงันี้

๑. การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ตามข้อเสนอของ      
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

 ๑.๑ ให้เร่งรัดการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่เทศบาล
นคร จ�านวน ๑๐ แห่ง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก่อนขยายการ
ด�าเนินการไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่มีความพร้อม ดังนี้

รายชื่อเทศบาลนคร ๑๐ แห่ง ซึ่งมี รพ.สต. อยู่ในพื้นที่

ล�าดับ จังหวัด อ�าเภอ รายชื่อเทศบาล รพ.สต. 
(จ�านวน) รายชื่อ รพ.สต.

๑. ชลบุรี ศรีราชา, บางละมุง เทศบาลนครแหลมฉบัง ๑ ๑. รพ.สต.ไร่หนึ่ง

๒. ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครเจ้าพระยา
สุรศักดิ์

๖ ๑. รพ.สต.บ้านนาพร้าว

๒. รพ.สต.บ้านหุบบอน

๓. รพ.สต.บ้านหนองค้อ

๔. รพ.สต.ตลาดบึง

๕. รพ.สต.บ่อวิน

๖. รพ.สต.เขาคันทรง

๓. เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ๓ ๑. รพ.สต.สันตาเหลือง

๒. รพ.สต.รอบเวียง

๓. รพ.สต.หัวฝาย

๔. นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี ๕ ๑. รพ.สต.ตลาดขวัญ

๒. รพ.สต.ท่าทราย

๓. รพ.สต.ทานสัมฤทธิ์

๔. รพ.สต.บางเขน

๕. รพ.สต.ไขแสงก�าเนิดมี
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ล�าดับ จังหวัด อ�าเภอ รายชื่อเทศบาล รพ.สต. 
(จ�านวน) รายชื่อ รพ.สต.

๕. นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด ๔ ๑. รพ.สต.บ้านใหม่

๒. รพ.สต.บางพูด

๓. รพ.สต.บางตลาด

๔. รพ.สต.ประเสริฐอิสลาม

๖. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ๓ ๑. รพ.สต.สระโค่

๒. รพ.สต.หัวรอ

๓. รพ.สต.อรัญญิก

๗. สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร ๑ ๑. รพ.สต.ธาตุเชิงชุม

๘. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ๒ ๑. รพ.สต.มะขามเตี้ย

๒. รพ.สต.บางกุ้ง

๙. สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย ๙ ๑. รพ.สต.อ่างทอง

๒. รพ.สต.ลิปะน้อย

๓. รพ.สต.ตลิ่งงาม

๔. รพ.สต.บ้านเกาะแตน

๕. รพ.สต.หน้าเมือง

๖. รพ.สต.มะเร็ด

๗. รพ.สต.บ่อผุด

๘. รพ.สต.แม่น�า้

๙. รพ.สต.บ้านเกาะพลวย

๑๐. อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ๑ ๑. รพ.สต.หนองบัว

รวม ๓๕
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 ๑.๒ มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งรัดด�าเนินการดังนี้

    ๑.๒.๑ กระทรวงสาธารณสุข
   (๑) จัดท�าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ตั้งของ รพ.สต. และหน่วยบริการระดับ 

ปฐมภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ�านวนอัตราก�าลัง และงบประมาณทั้งหมดที่ รพ.สต. ได้รับการจัดสรร 
จากแหล่งต่าง ๆ

   (๒) ชี้แจงแนวทางการด�าเนินการและส�ารวจความคิดเห็นของบุคลากรใน รพ.สต.
   (๓) เตรียมความพร้อมให้กับเทศบาลนคร ส�าหรับการประเมินความพร้อมเพื่อขอรับ               

การถ่ายโอน รพ.สต.
  ๑.๒.๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   (๑) จัดเตรียมข้อมูลจ�านวนศูนย์บริการสาธารณสุขและหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพ            

ของเทศบาล และงบประมาณในการจัดบริการ รวมทั้งจ�านวนประชากรในพื้นที่และประชากรที่ใช้บริการ
   (๒) จัดเตรียมข้อมูลโครงการและอัตราก�าลังของศูนย์บริการสาธารณสุขหรือหน่วยบริการ      

ด้านสุขภาพของเทศบาล
   (๓) สอบถามความสมคัรใจของเทศบาลดังกล่าว ในการรบัโอน รพ.สต. โดยให้น�าเสนอทีป่ระชุม

สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนภารกิจ รพ.สต. ตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป
  ๑.๒.๓ ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   แจ ้งมติคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ ่นดินต ่อที่ประชุม                    

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีมติเร่งรัดการด�าเนินการของหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้องตามผลการประชุมหารือร่วมดังกล่าวต่อไป

 จากผลการประชุมหารือมติคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีมติเร่งรัด         
การถ่ายโอน รพ.สต. จากกระทรวงสาธารณสุขให้แก่เทศบาลนคร จ�านวน ๑๐ แห่ง เป็นเรื่องที่มีความสอดคล้อง                  
กับเรื่องที่คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก�าหนด
ข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านการถ่ายโอนภารกจิ พิจารณาเพ่ือขบัเคล่ือนการถ่ายโอน
ภารกิจ รพ.สต. จากกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชุมจึงมีมติให้แจ้งมติและ                            
ผลการประชมุหารอืและมตคิณะกรรมการปฏิรปูประเทศ ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน โดยขอให้กระทรวงสาธารณสขุ
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเร่งรัดด�าเนินการตามมติและผลการประชุมหารือและมติคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน แล้วแจ้งผลให้คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาเสนอคณะกรรมการ                  
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป
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๒. การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาจัดท�าค�าสั่งแต่งตั้ง          
คณะท�างานเพือ่จัดท�าหลกัเกณฑ์ความพร้อมขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ทีจ่ะรบัการถ่ายโอนภารกจิ รพ.สต. โดยก�าหนด
เป็นตวัชีว้ดัทีช่ดัเจนและไม่ซ�า้ซ้อน รวมถึงกระบวนการบรหิารจดัการ การบรหิารงานบคุคล งบประมาณ และมาตรฐานการบรหิาร 
จดัการ รพ.สต. ภายหลงัจากถ่ายโอนให้แก่องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแล้ว เพือ่เสนอคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พจิารณาให้ความเหน็ชอบต่อไป ท่ีประชมุจึงมมีติให้แต่งต้ังคณะท�างานการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. 
ให้แก่องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั โดยแต่งตัง้ นายเลอพงศ์ ล้ิมรัตน์ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ธชัเฉลิม สุทธพิงษ์ประชา          
รองศาสตราจารย์วณิฏัฐา แสงสขุ ผูช่้วยศาสตราจารย์จรวยพร ศรีศลักษณ์ และผู้แทนส่วนราชการท่ีเกีย่วข้องเป็นคณะท�างาน 
โดยส�านกังานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องปฏบิตัหิน้าท่ี         
ฝ่ายเลขานกุาร คณะท�างานการถ่ายโอนภารกจิฯ มอี�านาจและหน้าที ่ดงันี้

 ๒.๑ จัดท�าแผนและขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 ๒.๒ ก�าหนดหลกัเกณฑ์ความพร้อมและกระบวนการการบรหิารจดัการ รพ.สต. งบประมาณการบรหิารงาน
บุคคล และมาตรฐานการจัดบริการ

 ๒.๓ ด�าเนนิการอืน่ ตามท่ีคณะอนกุรรมการบรหิารแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และแผนปฏบิตักิารก�าหนดขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านการถ่ายโอนภารกจิ มอบหมาย
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✦ โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ             
ตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแผนปฏบิตักิารก�าหนดขัน้ตอนการ 
กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัที ่๓) และการส่งเสรมิให้มกีารบรหิารจดัการทีด่ี

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
เมือ่วนัที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มมีตเิหน็ชอบ (ร่าง) แผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ และแผนปฏบัิตกิารก�าหนดขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที ่๓)          
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดยให้เสนอส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตพิจิารณาก่อนแล้วให้เสนอคณะรฐัมนตรี
ให้ความเหน็ชอบและเสนอรฐัสภารบัทราบตามขัน้ตอนทีก่ฎหมายก�าหนดต่อไป

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ การเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับ 
การถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ�านาจฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) และ 
การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท�าโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อรองรับ 
การถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแผนปฏบิติัการก�าหนดขัน้ตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที ่๓) และการส่งเสรมิให้มกีารบรหิารจดัการทีด่ขีึน้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพือ่ส่งเสรมิ พฒันาองค์ความรู ้ เสรมิสร้างศกัยภาพ        
ให้แก่ผูบ้รหิาร ปลดั หรอืเจ้าหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือเตรียมความพร้อมรบัการถ่ายโอนภารกจิตามแผนการกระจาย
อ�านาจฯ และแผนปฏบิตักิารฯ (ฉบบัที ่๓) 

๒. เพื่อให้ผู้บริหาร ปลัด หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี

ขอบเขตการด�าเนินงาน

๑. ด�าเนินการเตรียมความพร้อมในภารกิจถ่ายโอน        
ตามแผนการกระจายอ�านาจฯ และการเสริมสร้างศักยภาพ          
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีการพัฒนาเป็นองค์กรที่มี               
การบรหิารจดัการท่ีดี

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ปลัด 
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทน        
แห่งละ ๑ คน โดยจะด�าเนินการจ�านวน ๖ ครั้ง ครอบคลุม                
๗๖ จงัหวดั รวมจ�านวนกลุม่เป้าหมาย จ�านวน ๒,๖๘๘ คน  
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การด�าเนินโครงการ

ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น ได ้ด�า เ นินการ 
จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจาย
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแผนปฏิบัติการก�าหนดข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) และการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี จ�านวน ๖ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีจังหวัดเป้าหมาย            
ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี บึงกาฬ มหาสารคาม 
หนองคาย หนองบัวล�าภู สกลนคร ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ และเลย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๖๔๒ คน

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดวงตะวัน อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
จังหวดัเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ รวม ๑๔ จงัหวดั ประกอบด้วยจังหวดัเชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพนู เชยีงราย 
น่าน พะเยา แพร่ พษิณโุลก ตาก สโุขทยั อตุรดติถ์ ก�าแพงเพชร และพจิติร ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๕๙๗ คน

ครั้งที่  ๓ ระหว ่างวันท่ี ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมโป เรสซิเดนซ์ อ�าเภออุทัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีจังหวัดเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ รวม ๑๒ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี อ่างทอง และ
กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๓๙๙ คน

ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดยมีจังหวัดเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม ๑๖ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ภูเก็ต ชุมพร ระนอง 
นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์        
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๓๙๒ คน 

คร้ังที ่๕ ระหว่างวนัที ่๒๗ – ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสนุย์ี แกรนด์ โฮเทล แอนด์คอนเวนชัน่เซน็เตอร์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีจังหวัดเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม ๙ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อ�านาจเจริญ นครพนม และมุกดาหาร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
จ�านวน ๓๘๒ คน 

ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท อ�าเภอบางละมุง            
จังหวัดชลบุรี โดยมีจังหวัดเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม ๑๖ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี 
ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี 
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๒๗๖ คน

โครงการดังกล ่าวเป ็นการสนับสนุนตามแนวทางการกระจายอ�านาจและการปกครองท ้องถ่ินใน                                        
เรื่องการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น ให้พร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ�านาจฯ          
และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๓ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการกระจายอ�านาจ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเพิ่ม              
ขีดความสามารถในการจัดท�าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะอันเป็นหน้าที่และอ�านาจขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น สามารถด�ารงอยู่อย่างมีเสถียรภาพ และสามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในด้านการบริการให้แก่ประชาชน และการบริหารจัดการ
องค์กรที่มีความโปร่งใสสามารถเข้าถึงได้
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การกระจายอ�านาจด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ

✦  การก�าหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบการก�าหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ โดยการก�าหนดสัดส่วนรายได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต่อรายได้สทุธขิองรฐับาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในอตัราร้อยละ ๓๐ ซึง่ค�านวณจาก
ประมาณการรายได้ของรัฐบาลตามแผนการคลังระยะปานกลางท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ จ�านวน ๒,๗๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ท�าให้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มจี�านวนทัง้ส้ิน ๘๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ประกอบด้วย

๑. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง จ�านวน ๗๕,๗๕๐.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๘              
โดยประมาณการจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

๒. รายได้ที่รัฐบาลเก็บให้ จ�านวน ๒๕๔,๐๔๙.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๙ โดยประมาณการจากอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อของประเทศ

๓. รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ จ�านวน ๑๓๐,๐๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๖ โดยประมาณการจากอัตรา       
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อของประเทศ

๔. เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ�านวน ๓๖๕,๑๘๘.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๔๔.๒๗ โดยเป็นส่วนท่ีรัฐจะต้องจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วน        
รายได้ในอัตราร้อยละ ๓๐

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี                        
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ส�านักงบประมาณเสนอ ดังนี้

๑. ป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คาดว ่ารัฐบาลจะมีรายได ้ สุทธิ  จ�านวน ๒,๗๓๑,๐๐๐ ล ้านบาท  
ลดลงจากประมาณการรายได้สุทธิของรัฐบาลตามแผนการคลังระยะปานกลางท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุม  
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบไว้แล้วเป็นจ�านวน ๒,๗๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

๒. ประมาณการการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผน          
และขั้นตอนการกระจายอ�านาจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๓๑,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีไ่ด้ประมาณการรายได้ไว้จ�านวน ๑๒๓,๐๐๐ ล้านบาท เพิม่ขึน้เป็นจ�านวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ ๖.๕

ต่อมาคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ส�านักงบประมาณเสนอ โดยจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในสัดส่วนร้อยละ ๒๙.๔๗ ของรายได้สุทธิของรัฐบาล เป็นจ�านวน ๘๐๔,๘๒๖ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๕๓,๓๔๕.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕ จ�าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
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การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ เพิ่ม/ลด

๑. รายได้สุทธิของรัฐบาล ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๓๑,๐๐๐.๐๐ ๑๘๑,๐๐๐.๐๐

๒. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗๕๑,๔๘๐.๐๖ ๘๐๔,๘๒๖.๐๐ ๕๓,๓๔๕.๙๔

    ๒.๑ ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๔๗๕,๓๕๐.๐๐ ๔๙๖,๘๗๖.๐๐ ๒๑,๕๒๖.๐๐

    ๒.๒ เงนิอดุหนนุทีจ่ดัสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๒๗๖,๑๓๐.๐๖ ๓๐๗,๙๕๐.๐๐ ๓๑,๘๑๙.๙๔

สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้
สุทธิของรัฐบาล

๒๙.๔๗ ๒๙.๔๗ -

หมายเหต ุ เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�านวน ๓๐๗,๙๕๐ ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม                 

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จ�านวน ๓๐๖,๘๙๕.๒๗๕๓ ล้านบาท และแผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ที่

ระดับภาคจ�านวน ๑,๐๕๔.๗๒๔๗ ล้านบาท

ทัง้นี ้ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๘๐๔,๘๒๖ ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล ร้อยละ ๒๙.๔๗ ประกอบด้วย                      
๑) รายได้ท้องถิ่นจัดเก็บเอง จ�านวน ๑๑๕,๙๙๐ ล้านบาท ๒) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ จ�านวน ๒๔๙,๘๘๖ ล้านบาท       
๓) รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ จ�านวน ๑๓๑,๐๐๐ ล้านบาท และ ๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ�านวน ๓๐๗,๙๕๐ ล้านบาท

✦ หลักเกณฑ์และแนวทางการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ 
และแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง            
และงบประมาณเสนอ ดังนี้

๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร         
กลุม่ที ่๒ เมอืงพทัยา และกลุม่ที ่๓ องค์การบรหิารส่วนจังหวดั เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล โดยให้แต่ละกลุม่
ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

๒. ให้กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา และองค์การบริหารส่วนจังหวดั เสนอค�าขอต้ังงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยตรง ส�าหรบัการตัง้งบประมาณเงนิอดุหนนุให้แก่ เทศบาล และองค์การบรหิารส่วนต�าบล ให้ตัง้งบประมาณ
ผ่านส่วนราชการ ได้แก่ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ส�านกังานปลัดส�านกันายกรัฐมนตรี และส�านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล ให้แบ่งเป็น 
๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มที่ ๒ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล โดยให้แต่ละกลุ่ม
ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเท่ากัน

๓0
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



 ๓.๑ การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก ่องค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัด แบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้

  ๓.๑.๑ เงนิอุดหนนุท่ัวไป ประกอบด้วย ๑) เงินอดุหนนุทัว่ไป
เพื่อด�าเนินการตามอ�านาจและหน้าที่ ให ้ตั้ งงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก                           
ที่ ได ้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในอัตราร้อยละ ๑๐                                 
๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่ก�าหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพื่อด�าเนินการ 
ภารกจิต่าง ๆ  ให้ตัง้งบประมาณตามรายการทีเ่คยได้รับการจัดสรรตามเป้าหมาย
และความจ�าเป็นในการใช้จ่ายเงิน

  ๓.๑.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       
ให้ตัง้งบประมาณส�าหรบัรายการทีเ่คยได้รบัการจดัสรร 
ตามเป้าหมายและความจ�าเป็นในการใช้จ่ายเงิน

 ๓.๒  การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน        
ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล

  ๓.๒.๑ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ให้ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปและ      
เงินอุดหนุนเฉพาะกจิเช่นเดยีวกบัขององค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด

  ๓.๒.๑ ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ให้ต้ังงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเพื่อเป็นแรงจูงใจ                
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น

  ๓.๒.๓ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ตั้งงบประมาณ                      
เป็นเงินอุดหนุนโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

 ๓.๓ การเสนอตั้งงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็นในการใช้จ่ายเงินต่อไป

 ทั้งนี้ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ                             
การตัง้งบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

 ๑. กรุงเทพมหานครได้เสนอโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว             
ลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยาและโครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าฯ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์          
ที่ใช้งบประมาณจ�านวนมากที่จะกระทบต่อสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสนับสนุนงบประมาณ         
เพื่อด�าเนินโครงการ ควรอยูน่อกกรอบวงเงนิในสดัส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายได้สทุธิ      
ของรฐับาล

 ๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เสนอต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการใหม่ไปยังส�านัก
งบประมาณ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบจัดการน�้าตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน�้าใต้ดิน) และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่นซึ่งเป็นรายการ
ทีอ่ยูใ่นอ�านาจหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และเป็นภารกจิถ่ายโอน แต่ทัง้นีร้ายได้ดังกล่าวไม่ควรก�าหนดอยูใ่นสดัส่วน
รายได้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐบาล เพื่อมิให้ต้องไม่กระทบกับวงเงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรร

๓1
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๓2
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



✦ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๒                    
เมือ่วนัที ่๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ และครัง้ที ่๓/๒๕๖๒ เมือ่วนัท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๖๒ มมีติเหน็ชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษี 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ภาษมีลูค่าเพิม่ (๑ ใน ๙) จดัสรรเป็นรายเดอืนตามผลการจดัเกบ็ของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบให้แก่เมอืงพทัยา 
กรุงเทพมหานคร เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล ดังนี้

 ๑.๑ กรมสรรพากรจัดเก็บในเขตกรุงเทพมหานคร จัดสรรให้กรุงเทพมหานคร ในเขตจังหวัด จัดสรรให้
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล ตามจ�านวนประชากร

 ๑.๒ กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรจัดเก็บ จัดสรรให้กรุงเทพมหานคร เทศบาล และองค์การบริหาร    
ส่วนต�าบล ตามประชากร ทั้งนี้ ส่วนที่จัดเก็บในพื้นที่เมืองพัทยาจัดสรรตรงให้เมืองพัทยา

๒. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดสรรเป็นรายเดือนให้แก่เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร เทศบาล และองค์การบริหาร         
ส่วนต�าบล โดยภาษทีีจ่ดัเกบ็ในเขตเมอืงพทัยาและกรงุเทพมหานคร จดัสรรให้เมอืงพทัยาและกรงุเทพมหานคร ส่วนภาษี
จัดเก็บในเขตจังหวัด จัดสรรให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล ตามจ�านวนประชากร

๓. ภาษีสรรพสามิต จัดสรรเป ็นรายเดือนให ้แก ่ เมืองพัทยา เทศบาล องค ์การบริหารส ่วนต�าบล                                         
และกรุงเทพมหานคร ตามจ�านวนประชากร

๔. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจฯ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ ๒๐.๓๗ ของภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
หลังหักส่วนที่ต้องจ่ายคืนผู้เสียภาษีแล้ว ดังนี้

 ส่วนที่ ๑ จัดสรรแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล กรุงเทพมหานคร             
และเมืองพัทยา ได้รับการจัดสรรตามอัตราส่วนร้อยละที่ได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ส่วนที ่๒ ซึง่เป็นส่วนทีเ่หลอืให้จดัสรรแก่เทศบาลและองค์การบรหิารส่วนต�าบลตามสดัส่วนทีไ่ด้รบัการจดัสรร
ในส่วนที่ ๑

๕. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

 ๕.๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่จัดเก็บในเขตกรุงเทพมหานครให้จัดสรรแก่กรุงเทพมหานคร  
 ๕.๒ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่จัดเก็บในเขตจังหวัดให้จัดสรรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ภายในจังหวัด ดังนี้

  (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล ให้จัดสรรตามหลักเกณฑ์      
การจัดสรรที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  (๒) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดได้รับการจัดสรรตาม (๑) มากกว่าจ�านวนเงินที่ได้รับ                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ได้รับการจัดสรรเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้น�าเงินส่วนที่เพิ่มไปจัดสรร          
ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีรายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุนต�่ากว่าค่าเฉลี่ยรายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุน      
ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบลทั้งหมดตามสัดส่วน

๓๓
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



✦  การแก้ไขปัญหาภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ค้างช�าระ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณา เรื่อง สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย                    
ขอหารือคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาษี
และค่าธรรมเนยีมรถยนต์ทีค้่างช�าระท่ีมอียูเ่ป็นจ�านวนมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่องบประมาณในการด�าเนนิงานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายเลขานุการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก สมาคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ ๓ แห่ง เพือ่ร่วมกนัก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาภาษแีละค่าธรรมเนยีมรถยนต์ทีค้่างช�าระ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงฝ่ายเลขานุการได้จัดประชุมหารือเพ่ือพิจารณา               
เรือ่งดงักล่าวกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เมือ่วนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๖๒ แล้ว ทีป่ระชมุเหน็ควรให้น�าความเหน็และข้อสงัเกต       
ของที่ประชุมเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินการไว้ ดังนี้

ระยะส้ัน มอบฝ่ายเลขานุการจัดท�าข้อตกลง (MOU) เพื่อลงนามร่วมกัน ระหว่างกรมการขนส่งทางบก  
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และคณะวิจัยโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อกรมการขนส่งทางบกให้ข้อมูลผู้ค้างช�าระภาษีรถยนต์จากระบบจดทะเบียน
รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกให้แก่องค์การบรหิารส่วนจังหวดั เพ่ือใช้ในการเชญิชวนประชาชนให้มาช�าระภาษรีถยนต์
ที่ค้างช�าระ ซึ่งจะได้แจ้งให้กรมการขนส่งทางบกทราบก�าหนดการลงนามในข้อตกลงต่อไป รวมทั้งขอความอนุเคราะห์      
ส่งข้อมูลชื่อและที่อยู่เจ้าของรถยนต์ท่ีค้างช�าระภาษีรถยนต์จากระบบจดทะเบียนรถยนต์ให้คณะวิจัยฯ เพื่อทดลอง            
ส่งหนงัสอืเชญิชวนประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนมาช�าระภาษรีถยนต์ทีค้่างช�าระเป็นรายบคุคลในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
น�าร่อง ๔ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สิงห์บุรี อุบลราชธานี และสงขลา

ระยะยาว มอบกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลผู้ค้างช�าระ
ภาษีรถยนต์ทั่วประเทศส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือสามารถติดตามและตรวจสอบ        
ผู้ค้างช�าระภาษีรถยนต์

ต่อมาคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุม       
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภาษีรถยนต์ที่ค้างช�าระให้แก่             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีมติมอบฝ่ายเลขานุการจัดท�าข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน ระหว่างกรมการขนส่งทางบก              
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ             
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะวิจัยโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้               
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพือ่กรมการขนส่งทางบกให้ข้อมลูผูค้้างช�าระภาษรีถยนต์จากระบบ      
จดทะเบยีนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกให้แก่องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เพือ่ใช้ในการเชญิชวนประชาชนให้มาช�าระ
ภาษรีถยนต์ทีค้่างช�าระและให้แจ้งกรมการขนส่งทางบก เพือ่ขอความอนเุคราะห์ส่งข้อมลูชือ่และทีอ่ยูข่องเจ้าของรถยนต์
ที่ค้างช�าระภาษีรถยนต์จากระบบจดทะเบียนรถยนต์ให้คณะวิจัยฯ เพื่อทดลองส่งหนังสือเชิญชวนประชาชนให้มาช�าระ
ภาษรีถยนต์ทีค้่างช�าระเป็นรายบุคคลในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัน�าร่อง ๔ จงัหวดั ได้แก่ เชยีงใหม่ สงิห์บรุ ีอบุลราชธานี 
และสงขลา ในรูปแบบโปรแกรม Excel และ Word ซึ่งรองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

๓4
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



✦ การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขอัตราภาษีป้ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างกฎกระทรวง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ออกตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้พจิารณา เร่ือง การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขอตัราภาษป้ีายให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และมีมติเห็นชอบ
ให้ส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา                    
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ดังนี้

ระยะสั้น เห็นด้วยกับอัตราภาษีป้ายที่คณะท�างานเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขว่ามีความเหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกจิในปัจจบุนั และไม่ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการป้ายโฆษณาและประชาชนท่ีประกอบธรุกจิดังกล่าวมากเกนิไป 
เนื่องจากมีการก�าหนดอัตราภาษีป้ายเหมาะสมกับสภาพและประเภทการใช้งานอยู่แล้ว

ระยะยาว 

๑. มอบผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอข้อเท็จจริงให้คณะท�างานเพื่อพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราภาษีป้าย พิจารณาปรับปรุง
แก้ไขอัตราภาษีป้ายให้มีความเหมาะสมโดยน�าเสนอตัวอย่างการค�านวณภาษีป้ายขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
อัตราภาษีป้ายอัตราใหม่เปรียบเทียบกับรายได้จากค่าเช่าที่ผู้ประกอบการป้ายโฆษณาได้รับว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใด           
ของข้อมูลทางเศรษฐกิจ (GDP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๖๒ เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 

๒. กระทรวงมหาดไทยควรเพิ่มประเภทป้ายโฆษณาใหม่ ๆ เช่น ป้ายโฆษณาข้างรถยนต์ รวมถึงป้ายโฆษณา        
ตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

๓๕
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๓6
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



✦  มาตรการเพื่อช ่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได ้รับผลกระทบจากการบังคับใช ้                              
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม             
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณา เรื่อง มาตรการเพื่อช่วยเหลือองค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ                          
มีมติเห็นชอบมอบฝ่ายเลขานุการขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด�าเนินการ ดังนี้

๑. มหีนงัสอืถึงผูบ้รหิารท้องถ่ินเพือ่พจิารณาขยายหรอืให้เลือ่นก�าหนดเวลาส�ารวจและประกาศรายการทีด่นิและ
สิง่ปลูกสร้าง ตามมาตรา ๑๔ วรรคแรกแห่งพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างฯ และประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒                           
กรณีเจ้าพนักงานส�ารวจ หรือพนักงานประเมิน หรือพนักงานเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับแต่งตั้ง       
จากผู้บริหารท้องถ่ินท่ีคาดว่าจะส�ารวจและประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ทันในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยให้                               
เจ้าพนกังานส�ารวจฯ ยื่นค�าร้องขอขยายหรือเลื่อนก�าหนดเวลาก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กับผู้บริหารท้องถิ่น         
หากผูบ้รหิารท้องถ่ินพจิารณาเห็นเป็นการสมควรจะขยายหรอืให้เลือ่นก�าหนดเวลาออกไปอกีตามความจ�าเป็นภายในวนัที่ 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถประกาศรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างก่อนบางส่วนแล้ว 
จึงขออนุมัติขยายเวลา หรือขออนุมัติขยายเวลาประกาศออกไปก่อนแล้วจึงประกาศภายหลังก็ได้ 

๒. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส ่วนท้องถ่ินจัดท�าความร ่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย ์ไทย จ�ากัด                                   
เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งหนังสือแจ้งประเมินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ หรือหนังสืออ่ืน                   
ให้กับผู้เสียภาษี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด�าเนินการเรื่องดังกล่าว

✦  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามแหล่งที่ตั้งของสถานประกอบการ

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  
เมือ่วนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๖๑ ได้พจิารณา เรือ่ง การก�าหนดหลักเกณฑ์การจดัสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ เพื่อจัดท�าประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการการกระจายอ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เหน็ควรให้มกีารประชมุหารือการเสียภาษมีลูค่าเพ่ิมตามแหล่งท่ีต้ังของสถานประกอบการ 
ซึง่ต่อมารองนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณ ุเครอืงาม) ได้เป็นประธานการประชมุหารอืเรือ่งดงักล่าว เมือ่วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ 
โดยเชิญผู้แทนจากกระทรวงการคลังและส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าร่วมประชุม ซึ่งประธานกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้ว มอบส�านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในฐานะฝ่ายเลขานกุารจดัประชมุ เพือ่กรมสรรพากร
ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิในเรือ่งดงักล่าว ต่อผูแ้ทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้ ๓ สมาคม และรายงานให้คณะกรรมการ
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการได้จดัการประชมุเพือ่พจิารณา เรือ่ง การเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ตามแหล่งทีต่ัง้ของสถานประกอบการ 
โดยมีรองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑        
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรมสรรพากรจัดท�ารายละเอียด ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อท�าความเข้าใจเรื่องดังกล่าวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
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คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีมติรับทราบเรื่องดังกล่าว และให้ฝ่ายเลขานุการเชิญนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดในจังหวัดที่จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและมีภาษีซ้ือมากกว่าภาษีขายร่วมประชุม เพ่ือท�าความเข้าใจร่วมกัน              
อีกครั้งหนึ่ง 

ฝ่ายเลขานุการได้ประสานขอข้อมูลรายละเอียด ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บ และจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จากกรมสรรพากรแล้ว ได้รับข้อมลูดังกล่าวในรูปแบบ infographic ดังน้ี (๑) ภาษมีลูค่าเพิม่ 
คืออะไร และค�านวณอย่างไร (๒) ภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวข้องกับส่วนท้องถิ่นอย่างไร (๓) ผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม         
รวมของจังหวัดน้อยกว่าที่ขอคืนจะเป็นอย่างไร (๔) ท�าไม! รายได้ส่วนท้องถิ่นถึงไม่เพิ่มขึ้นตามการบริโภคภายในจังหวัด        
(๕) การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายได้ส่วนท้องถิ่น (๖) ในกรณีที่ประชาชนซื้อสินค้า หรือใช้บริการในกิจการ                   
ของผู้ประกอบการจดทะเบียนเพิ่มขึ้น แต่ท�าไมผลจัดเก็บของจังหวัดไม่เพ่ิมข้ึน และ (๗) ผลจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม                
กับรายได้ส่วนท้องถิ่น 

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ 
แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัทัว่ประเทศ ดงันัน้ เพือ่ให้นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัทัว่ประเทศได้รบัความรูเ้รือ่ง การเสยีภาษมีลูค่าเพิม่
ตามแหล่งที่ตั้งของสถานประกอบการในคราวเดียวกัน และเป็นการด�าเนินตามมติคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ        
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ฝ่ายเลขานุการ              
จึงได้ประสานเชิญผู้แทนกรมสรรพากรมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
และได้น�าเสนอคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับทราบแล้ว ในคราวประชุม               
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ 
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การด�าเนินการแก้ไขกฎหมาย

✦ การพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย                
ที่เก่ียวกับการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
โดยมีศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์ เป็นประธาน ได้มีการ
แก้ไข ปรบัปรงุกฎหมาย เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก�าหนด           
ขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการด�าเนินการดังต่อไปนี้

๑. กฎหมายท่ีแก้ไขตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอน
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) 
และ (ฉบบัที ่๒) ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา มผีลใช้บงัคบัแล้ว 
จ�านวน ๒ ฉบับ ดังนี้

 ๑.๑ พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบักฤษฎกีา เล่ม ๑๓๖ ตอนที ่๓๖ ก 
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

 ๑.๒ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถใน            
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใน                
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๖๗ ก                 
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี         
ได้อนุมัตหิลกัการเมือ่วนัท่ี ๑๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๓. ด�าเนินการทบทวนร่างกฎหมายที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗                  
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยน�าความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วย จ�านวน               
๑๐ ฉบบั ดงันี้

 ๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติน�้าบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๓.๒  ร่างพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 ๓.๓  ร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๓.๔  ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๓.๕  ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๓.๖  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๓.๗ ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๓.๘ ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๓.๙ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๓.๑๐ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔. ด�าเนินการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้เป ็นไปตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
(ฉบบัที ่๑) และ (ฉบบัท่ี ๒) จ�านวน ๔ ฉบบั ดงัน้ี

 ๔.๑ ร่างพระราชบัญญตักิารชลประทานหลวง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
 ๔.๒ ร่างพระราชบญัญตัคิวบคมุการฆ่าสตัว์เพือ่การจ�าหน่ายเนือ้สตัว์ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
 ๔.๓ ร่างพระราชบญัญตักิารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
 ๔.๔ ร่างพระราชบญัญตัธิรุกจิน�าเทีย่วและมคัคเุทศก์ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
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✦  การแก้ ไขป ัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน ้าที่ ในการจัดบริการสาธารณะตามอ�านาจหน้าที่                                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะตามอ�านาจหน้าที่                                     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมศีาสตราจารย์สมคดิ เลศิไพฑรูย์ เป็นประธาน ได้มกีารประชมุในรอบปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพจิารณา เรือ่ง อ�านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวดัในการด�าเนนิโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า             
รางเดีย่ว (Monorail)

ข้อหารือ จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่ประสบปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งเกิดขึ้นในหลาย
เส้นทาง โดยเฉพาะในช่ัวโมงเร่งด่วนอันเน่ืองมาจากการเป็นจังหวัดรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้าน
การผลิตและการกระจายตัวของประชาชน มีแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญและเป็นที่รู ้จักโดยแพร่หลาย รวมทั้งเป็นที่ตั้ง               
ของท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมทุรปราการได้ตระหนกัถงึปัญหาดงักล่าว จงึประสงค์จะด�าเนนิ
โครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ในท้องท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงจัดเป็นการขนส่งสาธารณะ          
ระบบรางมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการสัญจร ลดระยะเวลาและ                   
เพิม่ความปลอดภยัในการเดนิทาง ส่งเสรมิภารกจิการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพัก ศนูย์ประชมุ 
และกิจการที่ต่อเน่ือง เพื่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ อันได้แก่ พื้นที่จังหวัดและพื้นที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่อง                 
กับเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอหารือคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การด�าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก ่องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคบัมาตรา ๑๖ ให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมอี�านาจและหน้าท่ีในการจดัระบบบรกิาร
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร ก�าหนดให้
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมอี�านาจหน้าทีใ่นการจัดบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชน กรณดัีงกล่าวองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาเห็นว่า รถไฟฟ้ารางเด่ียว (Monorail) ซ่ึงเป็นการขนส่งสาธารณะระบบราง                  
และจดัเป็นการให้บรกิารด้านการขนส่งมวลชน ดงันัน้การจดัให้มรีะบบรถไฟฟ้ารางเดีย่ว (Monorail) จงึเป็นการด�าเนนิการ      
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ตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวดัสามารถจัดให้มแีละให้การบริการได้ 
ความเห็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

๒. หากรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) เป็นการขนส่งสาธารณะระบบราง และจัดเป็นการให้บริการ 
ด้านการขนส่งมวลชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถจัดให้มีและให้บริการได้ กรณีดังกล่าวจะต้องมีการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการเฉพาะด้วยหรือไม่ และหากจ�าเป็นจะต้องมีการถ่ายโอนภารกิจ            
เป็นการเฉพาะให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานท่ีต้องด�าเนินการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว 
เนื่องจากแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ และ ๒ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ก�าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจในเร่ืองการขนส่งสาธารณะระบบราง                      
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการมีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนิน
โครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ตาม          
พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจ        
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๒๑) 
การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร โดยในการด�าเนนิการ
ในเรื่องดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๕๘ 
ที่ก�าหนดว่า ถ้าจะด�าเนินกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 
ต่าง ๆ ให้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

ต่อมาคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่   
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่           
คณะอนุกรรมการฯ เสนอและได ้ ให ้รับข ้อ สัง เกตของ                      
คณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ไปพิจารณา ดังนี้

๑. การด�าเนินการระบบไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)  
จะต้องพิจารณามาตรฐานการเดินรถ มาตรฐานความปลอดภัย 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการเข้าไปใช้พื้นที่ด�าเนินการ โดยเฉพาะ
พื้นที่ของเอกชน ตามท่ีกฎหมายก�าหนดและค�านึงถึงศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการท่ีจะด�าเนิน
โครงการด้วย

๒. การด�าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจะต้องพิจารณารูปแบบการลงทุน            
การบรหิารจดัการระบบและการเชือ่มต่อระบบ ซึง่จะต้องให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น คณะกรรมการจดัระบบการจราจร
ทางบก (คจร.) กรมการขนส่งทางราง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ฯลฯ เข้าร่วมพิจารณาด้วย
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✦ การวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          
โดยมีศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็นประธาน ได้มีการประชุมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                 
โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้

เรือ่งที ่๑ หารอืกรณค่ีาใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการศกึษาพัฒนาความรู้บคุลากรทางศาสนาจงัหวดัก�าแพงเพชร

  ข้อหารือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดก�าแพงเพชรได้อุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยวิทยบริการ         
วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย วดัพระบรมธาตุ อ�าเภอเมอืงก�าแพงเพชร จังหวดัก�าแพงเพชร 
เป็นจ�านวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการส่งเสริมการศกึษาพัฒนาความรู้บคุลากรทางศาสนาจังหวดัก�าแพงเพชร 
ของหน่วยวทิยบรกิารฯ ณ วดัพระบรมธาต ุจงัหวดัก�าแพงเพชร มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในค�าส่ังสอนของพระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดียิ่งข้ึนและ         
ให้บุคลากรทางศาสนามีสัมมาปฏิบัติ ได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ส�านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ก�าแพงเพชร ได้ท�าการตรวจสอบงบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก�าแพงเพชร เห็นว่าการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว เพื่อด�าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้
บุคลากรทางศาสนาจังหวัดก�าแพงเพชร เป็นค่าใช้จ่ายประจ�าส�านักงานและค่าใช้จ่ายที่มิได้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม         
การศึกษาในการจัดการเรียนการสอน จึงไม่อยู่ในอ�านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก�าแพงเพชรที่สามารถ      
จ่ายเงินอุดหนุนได้ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดก�าแพงเพชรพิจารณาโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้บุคลากร       
ทางศาสนาจังหวัดก�าแพงเพชรแล้ว มีความเห็น ดังนี้

  ๑. หน่วยวทิยบรกิาร วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วดัพระบรมธาตุ       
อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร จังหวัดก�าแพงเพชร เป็นสถาบันการศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เป็นหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระบรมธาตุ อ�าเภอเมือง
ก�าแพงเพชร จังหวัดก�าแพงเพชร ตามประกาศมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนให้ระดับ
ปรญิญาตร ีและระดบัประกาศนยีบตัร (ป.บส.) ในสาขาวชิาการจดัการเชงิพทุธ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบรหิารกจิการคณะสงฆ์ โดยมวีตัถปุระสงค์ให้การศกึษา วจิยั ส่งเสรมิและให้บรกิารทางวชิาการพระพทุธ
ศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งจัดได้ว่าเป็น “สถานศึกษา” และเป็น              
“การศึกษาตลอดชีวิต” คือ เป็นการศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามที่ก�าหนดไว้                            
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการศึกษาจะเป็นบุคลากรทางศาสนา        
โดยการเข้ารบัการศกึษา  เพือ่พฒันาคณุภาพความรูค้วามเข้าใจในหลกัธรรม ค�าส่ังสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามากย่ิงขึน้         
และจกัได้น�าความรูแ้ลประสบการณ์ท่ีได้รบัมาเผยแพร่ให้กบัพทุธศาสนกิชนได้มคีวามรูค้วามเข้าใจ อกีทัง้ยงัเป็นการสบืทอด
พระพุทธศาสนาให้อยู่กับชาติไทยสืบไป โครงการนี้จึงสอดคล้องกับอ�านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก�าแพงเพชรด้านการจัดการศึกษา และมีประโยชน์ต่อประชาชน ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ         
ขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๗ ข้อ ๑๖ (๖) การจัด                
การศกึษา กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ (๑๑) จดัการศกึษา ท�านบุ�ารงุศาสนา และบ�ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณ ีภมูปัิญญา
ท้องถิน่หรอืวฒันธรรมอนัดงีามของท้องถิน่ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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เร่ือง ก�าหนดอ�านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่              
๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒ (๓) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบลในการให้บริการ
สาธารณะ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ และตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย              
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ          
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๒. จากข้อสงัเกตของส�านกัตรวจเงนิแผ่นดนิจงัหวดัก�าแพงเพชรระบวุ่าส�าหรบัค่าใช้จ่ายตามโครงการ           
ส่งเสรมิการศกึษาพฒันาความรูบ้คุลากรทางศาสนาจังหวดัก�าแพงเพชรล�าดบัท่ี (๑) ถึง (๙) เป็นค่าใช้จ่ายประจ�าส�านกังาน
ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะต้องเบิกจ่ายจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายล�าดับที่ (๑๐) 
และ (๑๑) มิใช่ค่าใช้จ่ายในการจดัการเรยีนการสอน จงึไม่อยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัก�าแพงเพชร
ที่สามารถจ่ายเงินอุดหนุนได้ ในประเด็นนี้ ค่าใช้จ่ายล�าดับที่ (๑) ถึง (๑๑) เป็นค่าใช้จ่ายที่น�าไปด�าเนินการ หากอ้างอิง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดได้ว่าเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจดักระบวนการเรยีนรูข้องสถานศกึษาในแต่ละระดับ เป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ในการเรยีนการสอนให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรู ้มคีวามเหมาะสม  แต่ท้ายทีส่ดุแล้ว คอื ประสงค์ทีจ่ะพฒันาคน
และสังคมให้มีความสมดุล ทั้งความรู้ ความสามารถ ความดีงาม และการสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                 
และน�าไปพัฒนาสังคมประเทศชาติต่อไป
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  องค์การบริหารส่วนจังหวัดก�าแพงเพชรจึงขอหารือคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่              
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าตามโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้บุคลากรทางศาสนาจังหวัดก�าแพงเพชร             
ว่าความเห็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก�าแพงเพชรข้างต้นถูกต้องหรือไม่ และขอหารือตามประเด็น ดังนี้

  ๑. โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้บุคลากรทางศาสนาจังหวัดก�าแพงเพชร เป็นโครงการ        
ที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก�าแพงเพชรตามภารกิจด้านการจัดการศึกษาหรือไม่

  ๒. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้บุคลากรทางศาสนาจังหวัดก�าแพงเพชร               
ข้อ ๑ – ข้อ ๑๑ ดังกล่าว  ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการศึกษาหรือไม่

  คณะอนกุรรมการฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่า องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัก�าแพงเพชรได้อุดหนนุงบประมาณ       
ให้กับหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระบรมธาตุ อ�าเภอเมือง
ก�าแพงเพชร จังหวัดก�าแพงเพชร ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้บุคลากรทางศาสนาจังหวัดก�าแพงเพชร  
ซ่ึงในการด�าเนินการดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก�าแพงเพชร เป็นการด�าเนินการโดยอาศัยอ�านาจ                  
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น อ�านาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยกรณีดังกล่าว                       
จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย

เรื่องที่ ๒ ขอหารือการจัดตั้งคลินิก (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต�าบลทับมา)

  ข้อหารอื ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลต�าบลทบัมา ได้จดัท�าโครงการคลนิกิต�าบลทบัมา   
(ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต�าบลทับมา) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความสะดวกด้านการ
บรกิารสาธารณสขุ เพือ่เพิม่ช่องทางการรบับรกิารด้านสุขภาพ และเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในงานบริการสาธารณสุขของเทศบาล  
โดยเปิดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ท�าแผล เย็บแผล ตัดไหม ฉีดยาป้องกันบาดทะยัก วางแผนครอบครัว        
และการคุมก�าเนิด การตรวจการตั้งครรภ์ รับฝากครรภ์ ให้ค�าปรึกษาคลินิกผู้สูงอายุและออกเยี่ยมบ้านเชิงรุกดูแล                  
ผูป่้วยตดิเตยีง มบีคุลากรทางการแพทย์ทีป่ฏบิตังิานทีค่ลนิกิต�าบลทับมา จ�านวน ๒ ราย คอื หวัหน้าฝ่ายบรกิารสาธารณสขุ
และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ซึ่งท้ัง ๒ รายมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งและจบ
หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาพยาบาลเบื้องต้น)  แต่ไม่มีแพทย์ประจ�าคลินิกต�าบลทับมา  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการปรับปรุงระบบการบริการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบกรมบัญชีกลาง  
เรือ่ง การเบกิค่าใช้จ่ายตามอตัราค่าบรกิารสาธารณสขุเพือ่ใช้ส�าหรบัการเบกิจ่ายค่ารกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลราชการ 
การด�าเนินโครงการนีเ้ทศบาลต�าบลทับมาได้พจิารณาจดัท�าตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๕๐ ก�าหนด           
ให้เทศบาลต�าบลมีหน้าที่ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และมาตรา ๕๑ เทศบาลต�าบลอาจจัดให้มีและบ�ารุงสถานที่ท�าการ
พิทกัษ์รกัษาคนเจ็บไข้ และพระราชบัญญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบ        
การบริการสาธารณะ เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ของตนเอง ดงันี ้(๑๙) การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครวั 
และการรักษาพยาบาล
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 ส�านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง มีหนังสือแจ้งว่า ส�านักตรวจเงินแผ่นดิน ได้พิจารณาตามมาตรา ๕๐  
และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แล้วมีความเห็นว่า การบริการทางการแพทย์ดังกล่าวข้างต้น  
เป็นการกระท�าที่เกินอ�านาจหน้าท่ีในการป้องกันและระงับโรคติดต่อที่ก�าหนดให้ เทศบาลต�าบลสามารถกระท�าได ้            
และมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากกรณีดังกล่าวยังไม่มีเทศบาลต�าบลใดจัดตั้งคลินิก (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต�าบล
ทับมา) และไม่มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยก�าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งคลินิก (ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลต�าบลทับมา) เพื่อรักษาพยาบาล ในลักษณะที่เทศบาลต�าบลทับมาปฏิบัติ จึงให้หารือไปยังกระทรวงมหาดไทย
ถึงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ หากพบว่าเป็นการกระท�าท่ีเกินอ�านาจหน้าท่ีให้ระงับการเบิกจ่ายเงินแล้วส่งคืนคลัง
เทศบาลต�าบลทับมาต่อไป ดังนั้น เพื่อให้มีความชัดเจนและแนวทางปฏิบัติในการจัดต้ังคลินิก (ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลต�าบลทับมา) เทศบาลต�าบลทับมาจึงขอหารือ ดังนี้ 

 ๑. การจดัตัง้คลนิกิ (ศนูย์บรกิารสาธารณสขุเทศบาลต�าบลทับมา) ของเทศบาลต�าบลทบัมา  สามารถกระท�า
ได้หรือไม่ หรือมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการด�าเนินการจัดตั้งอย่างไร 

 ๒. กรณีเทศบาลต�าบลทับมา เป็นการกระท�าที่เกินอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือตาม
กฎหมายอื่นหรือไม่

 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดตั้งคลินิก (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต�าบลทับมา)  
ของเทศบาลต�าบลทับมา เป็นการด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  ดงันัน้ การวนิจิฉยัปัญหาดงักล่าว 
จึงอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยในการด�าเนินการดังกล่าว

✦ โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่รบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างกฎหมายทีแ่ก้ไขตามแผนการกระจายอ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้องได้มส่ีวนร่วมในการเสนอความคดิเหน็ต่อร่างกฎหมายตามทีรั่ฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

มาตรา ๗๗ ก�าหนด
๒. เพื่อน�าความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายที่คณะกรรมการ

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้
๓. เพือ่น�าผลทีไ่ด้มาประกอบการวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการตรากฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ 
๔. เพื่อให้ผู ้เกี่ยวข้องทราบถึงท่ีมาและความจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตาม             

แผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจ              
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒) พร้อมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว
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ขอบเขตการด�าเนินงาน

การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑ และ       
ฉบับที่ ๒) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน

สถานที่ด�าเนินโครงการ

ด�าเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจาย
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและกรอกข้อมูลตามแบบแสดง          
ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ทั้ง ๑๐ ฉบับ ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ                   
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ�านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่ จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม

๑ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ โรงแรมเบสท์เวสเทร์ินพลสั แวนด้าแกรนด์  
แจ้งวฒันะ อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี

๑๘๐ คน

๒ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ โรงแรมเจรญิธาน ีจงัหวดัขอนแก่น ๑๗๕ คน

๓ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๓๘ คน

๔ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จงัหวดัพษิณโุลก ๑๘๓ คน

ซึ่งความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีได้จากการด�าเนินโครงการฯ ทั้ง ๔ ครั้ง ได้น�ามาวิเคราะห์ผลกระทบ           
ที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายทั้ง ๑๐ ฉบับ เพื่อน�าเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย                 
ท่ีเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน�ามาประกอบการตรากฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ ก�าหนด
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๕0
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✦ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงค ์ที่ต ้องการส ่ง เสริมการกระจายอ�านาจและการยกระดับขีดความสามารถ                                                   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการ การสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และการจดับรกิารสาธารณะ เพือ่เป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเร่งพัฒนาขีดความสามารถ      
ในการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงได้มีนโยบาย          
ในการจัดสรรเงินอดุหนนุเพือ่เป็นเงนิรางวลัส�าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ตีัง้แต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา

ในการนี ้คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แต่งต้ังคณะอนกุรรมการก�าหนด
หลกัเกณฑ์การจดัสรรเงนิอดุหนนุเพือ่ใช้เป็นเงนิรางวลัส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเงินรางวัลดังกล่าว โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเงินอุดหนุน
เป็นรางวัลรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเงินรางวัลออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑. เงินรางวัลส่วนที่ ๑ ประเภทดีเลิศ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�าบล 
และองค์การบริหารส่วนต�าบล) จ�านวน ๓ รางวัล (รางวัลที่ ๑, ที่ ๒, และที่ ๓) รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. เงนิรางวลัส่วนที ่๒ (ประเภทโดดเด่นและประเภททัว่ไป) จ�านวน ๕๐ รางวลั รวมเป็นเงนิ ๑๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ประกอบด้วย

 ๒.๑ เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด         
เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) จ�านวน ๖ รางวัล รวมเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.๒ เทศบาลต�าบล ประเภทโดดเด่น จ�านวน ๖ รางวัล รวมเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒.๓ องค์การบริหารส่วนต�าบล ประเภทโดดเด่น จ�านวน ๖ รางวัล รวมเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร  

และเทศบาลเมือง) จ�านวน ๖ รางวัล รวมเป็นเงิน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๕ เทศบาลต�าบล ประเภททั่วไป จ�านวน ๑๓ รางวัล รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒.๖ องค์การบริหารส่วนต�าบล ประเภททั่วไป จ�านวน ๑๓ รางวัล รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. เงนิรางวลัส่วนที ่๓ เงนิรางวลัผ่านเกณฑ์ (ประเภทโดดเด่นและประเภททัว่ไป) จ�านวน ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ประกอบด้วย

 ๓.๑ เงนิรางวลัผ่านเกณฑ์ส�าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ข้าสู่รอบการประเมนิในรอบสุดท้าย จ�านวน 
๕๒ รางวัล รางวัลละ ๘๒๐,๐๐๐ บาท เงินรางวัลรวม ๔๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท

 ๓.๒ เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมิน             
ของสถาบันการศึกษา จ�านวน ๗๓ รางวัล (รางวัลละ ๓๖๗,๙๔๕.๒๐ บาท) เงินรางวัลรวม ๒๖,๘๖๐,๐๐๐ บาท

การส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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๕๓
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รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทดีเลิศ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง             
เทศบาลต�าบล และองค์การบริหารส่วนต�าบล) จ�านวน ๓ รางวัล รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

ประเภทรางวัล ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ จังหวัด เงินรางวัล

รางวัลที่ ๑ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ เทศบาลเมืองวังน�้าเย็น วังน�้าเย็น สระแก้ว ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร                
และเทศบาลเมือง) จ�านวน ๖ รางวัล รวมเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ประเภทรางวัล ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ จังหวัด เงินรางวัล

รางวัลที่ ๑ เทศบาลนครเชียงราย เมือง เชียงราย ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมือง เชยีงราย ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลเมืองปัตตานี เมือง ปัตตานี ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลนครภูเก็ต เมือง ภูเก็ต ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.  เทศบาลต�าบล ประเภทโดดเด่น จ�านวน ๖ รางวัล รวมเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเภทรางวัล ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ จังหวัด เงินรางวัล

รางวัลที่ ๑ เทศบาลต�าบลปริก สะเดา สงขลา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ เทศบาลต�าบลบ้านคลอง เมือง พิษณุโลก ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ เทศบาลต�าบลท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลต�าบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลต�าบลเวียงสา เวียงสา น่าน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลต�าบลก้อ ลี้ ล�าพูน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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๔. องค์การบริหารส่วนต�าบล ประเภทโดดเด่น จ�านวน ๖ รางวัล รวมเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ประเภทรางวัล ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ จังหวัด เงินรางวัล

รางวัลที่ ๑ องค์การบริหารส่วนต�าบลรางจรเข้ เสนา พระนครศรอียธุยา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองมะเขือ พล ขอนแก่น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ องค์การบริหารส่วนต�าบลนาพู่ เพ็ญ อุดรธานี ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนต�าบลแก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าชะมวง รตัภมูิ สงขลา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนต�าบลนครชุม เมอืง ก�าแพงเพชร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และ
เทศบาลเมือง จ�านวน ๖ รางวัล รวมเป็นเงิน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ประเภทรางวัล ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ จังหวัด เงินรางวัล

รางวัลที่ ๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมอืง สุราษฎร์ธานี ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เมือง สงขลา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ เทศบาลเมืองบ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลเมืองแพร่ เมือง แพร่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลเมืองไร่ขิง สามพราน นครปฐม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖. เทศบาลต�าบล ประเภททั่วไป จ�านวน ๑๓ รางวัล รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ประเภทรางวัล ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ จังหวัด เงินรางวัล

รางวัลที่ ๑ เทศบาลต�าบลบ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ เทศบาลต�าบลป่าไผ่ ลี้ ล�าพูน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ เทศบาลต�าบลน�้าสวย เมือง เลย ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลต�าบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลต�าบลแม่ขรี ตะโหมด   พัทลุง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลต�าบลโพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลต�าบลเสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลต�าบลป่าตาล ขุนตาล เชียงราย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕๕
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ประเภทรางวัล ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ จังหวัด เงินรางวัล

รางวัลชมเชย เทศบาลต�าบลบ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลต�าบลทับมา เมือง ระยอง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลต�าบลหางดง หางดง เชียงใหม่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลต�าบลบ้านธิ บ้านธิ ล�าพูน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย เทศบาลต�าบลวังพร้าว เกาะคา ล�าปาง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๗. องค์การบริหารส่วนต�าบล ประเภททั่วไป จ�านวน ๑๓ รางวัล รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ประเภทรางวัล ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ จังหวัด เงินรางวัล

รางวัลที่ ๑ องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ องค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าขาม น�้ายืน อุบลราชธานี ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนต�าบลวัดขวาง โพทะเล พิจิตร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองพล พล ขอนแก่น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนต�าบลเจดีย์ชัย ปัว น่าน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนต�าบลโค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ก�าแพงเพชร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนต�าบลวังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนต�าบลบางพลับ โพธิ์ทอง อ่างทอง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาดิน เขาพนม กระบี่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

โดยผลการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีได้จัดงานพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี การจัดงานดังกล่าวเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และเป็นแบบอย่างการบริหารจัดการที่ดีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งอื่น และให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณชน
โดยทั่วไป 

๕6
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๕7
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๕8
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



✦  การส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี                           
ส่งผลงานการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพสมัครขอรับรางวัล United Nations Public                  
Service Awards (UNPSA) ประจ�าปี ค.ศ. ๒๐๑๙

รองนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณ ุเครอืงาม) ประธานกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีนโยบายสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และมีผลงานการจัดบริการสาธารณะที่โดดเด่น ได้มีการเผยแพร่ผลงานออกไปในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับ     
ในระดบัสากล จงึได้มอบหมายให้ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีโดยส�านกังานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมัครขอรับ
รางวลั United Nations Public Service Awards (UNPSA) ซึง่เป็นรางวลัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยคณะมนตรเีศรษฐกจิและสงัคม
แห่งสหประชาชาต ิเพือ่มอบให้แก่หน่วยงานท่ีด�าเนนิการให้บรกิารสาธารณะด้วยความเป็นมอือาชพี ส�านกังานเลขาธกิาร
แห่งสหประชาชาติได้เปิดให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นประจ�า      
ทุกปี ตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เป็นต้นมา

ส�านักงานปลดัส�านักนายกรฐัมนตรไีด้ด�าเนนิการฝึกอบรมให้ความรู้กบับคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
รวม ๒ ครั้ง เกี่ยวกับแนวทาง เทคนิค และกลยุทธ์ในการน�าเสนอผลงานให้มีคุณภาพ และการจัดท�าเอกสารและ 
สื่อวีดิทัศน์ประกอบผลงาน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร        
ที่มีความเชี่ยวชาญของส�านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ราชการ กรมชลประทานและกรมปศุสัตว์ เป็นผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๑๑ แห่ง ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้
รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ได้แก่ ๑) องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแพร่ จงัหวดัแพร่ ๒) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา ๓) เทศบาลนครยะลา 
จงัหวดัยะลา ๔) เทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ ๕) เทศบาล
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๖) เทศบาลต�าบลท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ ๗) เทศบาลต�าบลหงาว จังหวัดเชียงราย ๘) องค์การ
บริหารส่วนต�าบลต้าผามอก จังหวัดแพร่ ๙) องค์การบริหาร         
ส่วนต�าบลดอนแก้ว จงัหวัดเชียงใหม่ ๑๐) องค์การบรหิารส่วนต�าบล
แม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ และ ๑๑) องค์การบริหารส่วนต�าบล       
หนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศผลรางวัล UNPSA ประจ�าปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ให้องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพและ                
ความรับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐ (Developing Effective and Responsible Public Institutions) ผลงาน เรื่อง 
ชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองตาแต้ม (Self-Reliant Solar Energy     
Community Nongtatam Subdistrict Administrative Organization) ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี                 
โดยส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่ได้ส่งเสริมผลักดัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เสนอผลงานจนได้รบัรางวลั UNPSA ปลดัส�านกันายกรฐัมนตรไีด้มอบหมายให้รองปลดัส�านกั

นายกรฐัมนตร ี(นายสรุศกัดิ ์เรยีงเครอื) เป็นหวัหน้าคณะ 
พร้อมผูแ้ทนส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ                             
องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองตาแต้ม และส�านกังานปลดั 
ส�านกันายกรฐัมนตร ีร่วมเดนิทางไปรบัรางวลั UNPSA 
๒๐๑๙ ในระหว่างวนัท่ี ๒๓ – ๒๘ มถุินายน ๒๕๖๒       
ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เพื่อเผยแพร่       
ผลงานและศึกษารวมท้ังเรียนรู้ผลงานนวัตกรรม        
ของนานาประเทศที่ได้รับรางวัล UNPSA ๒๐๑๙ 

60
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์  
เรียงเครือ) ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนส�านักงาน
ส�านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ น�าคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองตาแต้ม                       
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ ท�าเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงผลงานนวัตกรรม                            
ที่ได้รับรางวัล UNPSA ดังกล่าว
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✦ การจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดโครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม             
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีไ่ด้รบัรางวลัการบรหิารจดัการทีด่ ีประจ�าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการจัดการประชุมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม  
เอส ด ีอเวนวิ กรงุเทพฯ ผูเ้ข้าร่วมประชมุ ประกอบด้วย ผู้บริหารและบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เจ้าหน้าที่ 
ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู ้ที่เกี่ยวข้อง รวมจ�านวน  
๑๕๐ คน โดยการประชุมดังกล่าวก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นศูนย์ต้นแบบการจัดต้ังศูนย์ฯ  
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ เทศบาลต�าบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี และองค์การบริหาร        
ส่วนต�าบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรกับวิทยากรของส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพือ่ถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัแนวทางการจดัตัง้ศนูย์และประสบการณ์เป็นกรณศีกึษาเพือ่น�าไป
ขยายผลการตั้งศูนย์ฯ ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิน่กับภาคประชาชนในการร่วมกนัพฒันาท้องถิน่ ส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สร้างกระบวนการเรยีนรู้
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

จากผลการด�าเนนิการดงักล่าว ส่งผลให้ขณะนีม้อีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมคีวามพร้อมด�าเนนิการจัดต้ังศนูย์
ตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งสิ้น ๖๑ แห่ง 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑๐ แห่ง เทศบาล ๓๓ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต�าบล ๑๘ แห่ง โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายงานผลการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ภายหลังการจัดตั้งศูนย์ฯ จ�านวน ๒๘ แห่ง สรุปได้ดังนี้ 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ฯ ได้ด�าเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม                      
ของประชาชน และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายคณะกรรมการและคณะท�างานที่เกี่ยวข้อง ท�าให้สามารถ        
ด�าเนินการขับเคลื่อนการท�างานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางที่ส�านักงานคณะกรรมการ    
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ก�าหนดไว้ อาท ิประกาศจดัตัง้ศนูย์และแต่งตัง้คณะกรรมการศนูย์ฯ 
การประชุมบทบาท อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการและการพจิารณาเพือ่จดัท�าแผนปฏบิตักิารประจ�าปีของศนูย์ส่งเสรมิ
การมส่ีวนร่วมของประชาชน ประชุมช้ีแจงสร้างการรบัรูใ้ห้กบัประชาชนและภาคเครอืข่าย รบัทราบการด�าเนินงานภารกจิ
ของศูนย์ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนและด�าเนนิการขบัเคลือ่นโดยประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมแสดงความคดิเหน็ 
หรือเข้าร่วมด�าเนินโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒. โครงการ/กิจกรรมท่ีด�าเนินการของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยส่วนใหญ่ เป็นโครงการ           
ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนปฏิบัติการประจ�าปี นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้พัฒนา
และริเริ่มโครงการใหม่ อาทิ การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย การจัดกิจกรรมสัญจรและ      
การจัดโครงการประชุมแบบบูรณาการ

6๓
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



✦ โครงการเสริมสร้างความรู ้การกระจายอ�านาจและการสร้างเครือข่ายการกระจายอ�านาจ                        
ภาคประชาชน

ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก�าหนดจัดโครงการประชุม          
เชงิปฏิบตักิารโครงการเสรมิสร้างความรูก้ารกระจายอ�านาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอ�านาจภาคประชาชน จ�านวน 
๒ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต และโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง 
กลุม่เป้าหมายประกอบด้วย ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ           
ภาคประชาชน มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ�านวนทั้งสิ้น ๒๙๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพื่อเผยแพร่ความรู ้ด้านการกระจายอ�านาจ      
ให้แก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเรือ่งการกระจายอ�านาจ การเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร
ทางราชการและส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
และตรวจสอบการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๒.  เพื่ อ ให ้มี เครื อข ่ ายการกระจายอ� านาจ                     
ภาคประชาชนเป ็นแกนน� า ในการ เผยแพร ่ความรู ้                        
ด้านการกระจายอ�านาจการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารทางราชการ      
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมท้ังส่งเสริม         
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
กับประชาชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๓. เพื่อใช้เป็นเวทีส�าหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประสบการณ์ และระดมความคดิเหน็ เพือ่ให้การด�าเนนิการ
ส ่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของประชาชนเป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่ได้รับการจากการด�าเนินโครงการ

๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการกระจาย 
อ�านาจและมีเครือข่ายการกระจายอ�านาจภาคประชาชน         
เพ่ือเป็นแกนน�าในการเผยแพร่ความรู้ด้านการกระจายอ�านาจ 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการ และส่งเสริมให้เข้ามา       
มีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการบริหารงาน            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. การด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น รวมทั้งมีกลไก
ติดตามผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกดิประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

๑. ประชาชนยงัขาดความรู ้ความเข้าใจ
เก่ียวกับความส�าคัญของการเข้ามา        
มีส่วนร่วมของประชาชน

-  ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ควรเสริมสร ้างระบบการเรียนรู ้การมีส ่วนร ่วมของประชาชน                       
และปลูกจิตส�านึกให้ประชาชน ให้ความส�าคัญของการมีส่วนร่วม                         
ในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-  ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ได้ขอความร่วมมือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและ             
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่มีเครือข่าย          
การกระจายอ�านาจฯ ของส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมเป็นทีป่รกึษาให้กบัเครอืข่ายเพิม่ขึน้

๒. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารไม่        
เพียงพอ ทั่วถึงและทันเหตุการณ์

-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงาน
ที่หลากหลาย อาทิ Website, Line Application, Facebook Group 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เครอืข่าย และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ท�างานได้อย่างรวดเร็ว ติดต่อประสานงาน             
แจ้งข่าวสาร และตอบสนองต่อความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ประชาชนมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม
ด�าเนินงานหรือเข้าไปมีบทบาทในการ
ตดัสนิใจและก�าหนดทศิทางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่อนข้างน้อย

-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม       
และสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน และ     
เปิดโอกาส ช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน        
ทุกขั้นตอน เพื่อกระตุ ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น

๔. ขาดการประสานงานการบูรณาการ                   
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนใน
พื้นที่

-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรมบีทบาทและท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงาน
หลกัทีส่่งเสรมิ สนบัสนนุ ประสานงานทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องบรูณาการ
ท�างานร ่วมกัน เ พ่ือเป ิดโอกาสให ้ประชาชนเข ้ามามีส ่วนร ่วม                             
ในการด�าเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกขั้นตอน 
-  ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง      
ส ่ วนท ้องถิ่ น  ควรก� าหนดแนวทางมาตรการในการส ่ ง เสริม                                  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน            
และร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น
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✦ การติดตามผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล และส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภารกิจที่ได้           
รับการถ่ายโอนและภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต้องตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรมีการติดตามผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
จ�านวน ๔ ภารกิจ ได้แก่ ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
๒) การดูแลผู้สูงอายุ ๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ ๔) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ น�าเสนอคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ      
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาก�าหนดเป็นนโยบายการกระจายอ�านาจให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายต่อไป

การติดตามและประเมินผล

โดยด�าเนินการติดตามผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ๒ รูปแบบ คือ

๑. การติดตามผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ส�านักงานคณะกรรมการ         
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศด�าเนินการกรอกข้อมูลแบบติดตามผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๔ ภารกิจ ผ่านทางเว็บไซต์ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่น http://www.odloc.go.th หัวข้อ “แบบติดตามผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”                
ในระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒. การติดตามผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�าเนินการติดตาม                         
ผลการด�าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน ๔ ภารกจิ ดงักล่าว กลุม่เป้าหมาย 
จ�านวน ๓๗ แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�านวน ๑๙ แห่ง เทศบาล ๑๓ แห่ง องค์การบริหารส่วนต�าบล 
จ�านวน ๔ แห่ง และเมืองพัทยา ในระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน  - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

สถานที่ประชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

กลุ่มเป้าหมาย
ติดตามภารกิจ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

- การดูแลผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เมืองพัทยา เมืองพัทยา
ทม.หนองปรือ จ.ชลบุรี
ทต.เกาะขวาง จ.จันทบุรี
องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองหินปูน  
จ.สระแก้ว
ทม.วังน�้าเย็น จ.สระแก้ว

รพ.สต. เกาะล้าน
รพ.สต. มาบประชัน
(ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านมาบประชัน)
รพ.สต. เกาะขวาง
รพ.สต. คลองตาสูตร
รพ.สต. คลองหินปูน
- การดูแลผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

- การดูแลผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

โรงพยาบาลชุมชนต�าบล
ดอนแก้ว

องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว  
จ.เชียงใหม่
ทต.สุเทพ จ.เชียงใหม่
ทต.ท่าผา จ.เชียงใหม่
ทต.สันนาเม็ง จ.เชียงใหม่

รพ.สต. ดอนแก้ว
(โรงพยาบาลชุมชนต�าบลดอนแก้ว)
รพ.สต. สุเทพ
(ศูนย์บริการสาธารณสุขต�าบลสุเทพ)
รพ.สต. บ้านป่าแดด
รพ.สต. บ้านสันนาเม็ง
(ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ทต. สนันาเมง็)
- การดูแลผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

- การดูแลผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
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สถานที่ประชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

กลุ่มเป้าหมาย
ติดตามภารกิจ

ห้องประชุม
ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู 
บึงยี่โถ

ทม.บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี
ทม.บางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา
ทม.เขาสามยอด จ.ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนต�าบล เขาสมอคอน 
จ.ลพบุรี

รพ.สต. บึงยี่โถ
(ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ)
รพ.สต. เขาสามยอด
รพ.สต. เขาสมอคอน
- การดูแลผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ห้องประชุม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- การดูแลผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ห้องประชุม
โรงพยาบาล ทม. ปากพูน
บ้านศาลาบางปู

ทม.ปากพูน จ.นครศรีธรรมราช
ทต.เพชรพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

รพ.สต. บ้านศาลาบางปู
(โรงพยาบาล ทม. ปากพนู บ้านศาลาบางป)ู
รพ.สต. บ้านปากพูน
(โรงพยาบาล ทม. ปากพนู บ้านตลาดพฤหสั)
รพ.สต. บ้านโฉลกหล�า
- การดูแลผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งคลอง  
จ.กาฬสินธุ์

- การดูแลผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
- รพ.สต. ทุ่งคลอง

ห้องประชุม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ทม.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ทต.หนองแวง จ.บุรีรัมย์

- การดูแลผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
รพ.สต. หนองตาเยา
รพ.สต. หนองหว้า

ห้องประชุม
สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์ โพธิ์กลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- การดูแลผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

✦ สรุปรายงานการติดตามผลการด�าเนินงาน

๑. การด�าเนินงานของ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 พบว่า รพ.สต. ทีถ่่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน ๕๑ แห่ง โดยมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ท่ีรับโอน รพ.สต.  จ� านวน ๓๖ แห ่ ง  และมีองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นกรอกข ้อมูลแบบติดตามผล 
การด�าเนินงาน รพ.สต. จ�านวน ๒๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับโอน รพ.สต. 
แบ่งออกเป็น เทศบาล ๑๖ แห่ง องค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน ๑๐ แห่ง และเมืองพัทยา ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
การถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการ 
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รพ.สต. ได้ในระดับดี เช่น รพ.สต. ดอนแก้ว ปัจจุบัน คือโรงพยาบาลชุมชนต�าบลดอนแก้ว (องค์การบริหารส่วนต�าบล 
ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่) รพ.สต. คลองหินปูน (องค์การบริหารส่วนต�าบล คลองหินปูน จ.สระแก้ว) รพ.สต. บึงยี่โถ            
ปัจจุบัน คือ ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ (ทม. บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี และ รพ.สต. บ้านศาลาบางปู ปัจจุบัน คือ                                   
โรงพยาบาลเมืองปากพูน บ้านศาลาบางปู (ทม. ปากพูน จ.นครศรีธรรมราช) เป็นต้น

 และพบว่าองค ์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเห็นด้วยว่า หลังจากถ่ายโอน       
รพ.สต. ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว รพ.สต. สามารถให้บรกิารประชาชนได้
อย ่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
สามารถก�าหนดทิศทางแผนการด�าเนินงาน
ของ รพ.สต. ได ้อย ่างมี เอกภาพและ
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะ       
ที่ดีขึ้น รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ส่วนใหญ่เห็นว่ามีทรัพยากรทางการเงิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ส�าหรับการให้บริการประชาชนเพียงพอ โดยสามารถ          
ให้บริการที่ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ได้ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม รพ.สต. หลายแห่งมีบุคลากรไม่เพียงพอส�าหรับให้บริการ
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีความเห็นว่าไม่ควรคืนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเดิม

๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องกรอกข้อมูลทั้งหมด ๗๘ แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
กรอกข้อมูลแบบติดตามผลการด�าเนินงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ�านวน ๕๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องกรอกข้อมูล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�านวน ๕๐ แห่ง เมืองพัทยา และ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งสามารถด�าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ได้อย่างดี โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรม      
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ด�าเนินการ ได้แก่ การตั้งงบประมาณเพื่อด�าเนินการส่งเสริมพัฒนา 
การท่องเที่ยว การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ประชาชน และผู ้ประกอบการในพื้นที่ การมีบทบาทในการเชื่อมโยง 
การท่องเที่ยวในระดับชุมชน ต�าบล อ�าเภอ กับระดับจังหวัด การอ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การปรับปรุง           
บ�ารุงรักษาสถานท่ีท่องเท่ียวภายในจังหวัด การบูรณาการระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดนโยบาย 
ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด การให้ค�าแนะน�าให้ความรู้ทางเทคนิค ให้ค�าปรึกษา           
และช่วยเหลือในด้านการท�าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การเตรียมความพร้อม 
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อให้มีการปรับตัวเข้าสู ่ยุคเศรษฐกิจ ๔.๐ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่ 
การจดัระบบดแูลความปลอดภยันกัท่องเทีย่วในพ้ืนที ่การดูแลหรือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วให้มสีภาพสมบรูณ์ การจดัอบรม
ให้ความรู้ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 
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นอกจากนี้  พบว ่าองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นหลายแห ่งขาดความเข ้าใจเกี่ยวกับอ�านาจหน ้าที่ 
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีขอบเขตให้องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการจัดท�างบประมาณ วางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงดูแล บ�ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่วนราชการ 
เป็นผู้ก�าหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศ และให้ค�าแนะน�าให้ความรู้                
ทางเทคนคิ ให้ค�าปรกึษา และช่วยเหลอืในด้านการท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์ ซึง่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถด�าเนินการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในลักษณะเชิงอ�านาจหน้าท่ี เช่น การจัดท�างบประมาณ การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว       
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการปรับปรุง ดูแล รักษาสถานที่ท่องเที่ยวภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และการจดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์ในระดบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถด�าเนนิการได้ 
ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางแห่งท่ีจะด�าเนินการปรับปรุง พัฒนา และปิดป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
นอกเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมศิลปากร และกรมทางหลวง เป็นการด�าเนินการในลักษณะเชิงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ต้องด�าเนนิการประสานไปยงัหน่วยงานส่วนราชการหรอืผูว่้าราชการจงัหวดัในพืน้ทีด่งักล่าว

๓. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรอกแบบติดตามผลการด�าเนินงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จ�านวน            
๒,๑๐๑ แห่ง จากจ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทัง้หมด ๗,๘๕๒ แห่ง คดิเป็นร้อยละ ๒๖.๗๖ พบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ส่วนใหญ่มกีารตัง้งบประมาณเพือ่ด�าเนนิงานส่งเสรมิเศรษฐกจิชมุชน เช่น การฝึกอบรมด้านอาชพี การจดัตัง้
กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยบางแห่งมีการจัดตั้งตลาดน�้าชุมขน ร้านค้าชุมชน ถนนคนเดิน ร้านค้าออนไลน์          
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนสถานที่จ�าหน่ายสินค้าให้แก่ชุมชน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายแห่ง
สามารถด�าเนินการได้ดี โดยมีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชุนระหว่างส่วนราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ท�าให้มีช่องทางที่มีความยั่งยืน รวมท้ังมีการส่งเสริมให้มีการปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ ๔.๐ เช่น        
การน�านวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่มาส่งเสรมิพฒันาให้ความรูก้บัคนในชมุชน การตดิตราสญัลกัษณ์สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ 
(GI) ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ประชาชนและชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น                                 
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 อย่างไรกด็ ีมอีงค์การบรหิารส่วนจงัหวดัหลายแห่งเข้าใจว่าการด�าเนินงานส่งเสรมิเศรษฐกจิชมุชน ไม่ได้เป็น
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งระเบียบปฏิบัติงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนยังไม่ชัดเจนว่าด�าเนินการได้
ภายในขอบเขตใด ซึ่งอาจจะซ�้าซ้อนกับส่วนราชการในภูมิภาค นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ไม่มีการ
จัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมกลุ ่มอาชีพ                    
ยงัไม่เข้มแขง็เท่าทีค่วร และยงัขาดบคุลากรทีม่คีวามรูด้้านการวเิคราะห์ผลติภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลาย สวยงาม และดึงดดู
ความสนใจผู้บริโภค ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งได้มีการด�าเนินงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนให้ครบทุกแห่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการยกระดับให้สูงขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน            
ในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
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 ๔. การดูแลผู้สูงอายุ

  จากการติดตามการด�าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งยกเว้น   
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั มกีารจ่ายเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายตุรงเวลา ภายในวนัที ่๑๐ ของทกุเดือน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมารับเองท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปจ่ายในพื้นที่ชุมชน 
ส�าหรบัการด�าเนนิงานด้านผูส้งูอาย ุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หลายแห่งสามารถด�าเนนิการได้เป็นอย่างดี เช่น เทศบาล
เมอืงบงึยีโ่ถ มกีารจดัตัง้ศนูย์พฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายใุนพืน้ทีแ่บบครอบวงจร ศนูย์ดแูลผูส้งูอาย ุDay Care จดักจิกรรม
ให้ผู้สูงอายุ การออกก�าลังกาย ให้ความรู้ด้านโภชนาการ ดูแลสุขภาพ การใช้คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมอาชีพด้านต่าง ๆ           
เช่น กระเป๋าผ้า การถักกระเป๋า นอกจากนี้ มีการจัดทีม Care Giver ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ           
จดัตัง้โรงเรยีนฮอมสขุ ศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิารผู้สูงอายใุนชมุชน เป็นต้น ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ ๆ            
หลายแห่งมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ ให้บริการด้านสุขภาพและจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุโดยด�าเนินการในลักษณะ
การจัดอบรมให้ความรู้/ฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุตามความเหมาะสม 

 สถานสงเคราะห์คนชรา ได้มกีารถ่ายโอนสถานสงเคราะห์คนชราให้กรงุเทพมหานคร จ�านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒ และศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง และถ่ายโอนให้องค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัด จ�านวน ๑๓ แห่ง จากการติดตามพบว่า มีการถ่ายโอนงบประมาณ บุคลากร และทรัพย์สิน ได้แก่ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ อาคาร เรือนพักผู ้รับบริการ บ้านพักเจ้าหน้าที่ รวมทั้งภารกิจงานสวัสดิการ งานสังคมสงเคราะห ์
งานบริการทางการแพทย์และพยาบาล และงานฟื้นฟูและบ�าบัด ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย อย่างไรก็ดี ยังคง
มีปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร โดยสถานสงเคราะห์คนชราที่ถ่ายโอนส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของฝ่ายพัฒนา
สังคมในส�านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีระดับ ๗ เป็นหัวหน้าฝ่าย ในขณะที่ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์
ที่ถ่ายโอนไปเป็นระดับ ๘ ซึ่งมีล�าดับขั้นสูงกว่าหัวหน้าฝ่าย รวมท้ังขาดความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ นอกจากนี้              
แผนปฏิบตักิารก�าหนดขัน้ตอนการกระจายอ�านาจฯ ก�าหนดให้อ�านาจส่วนราชการทีถ่่ายโอนต้องมกีารติดตามตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานทุกปี จากการติดตามพบว่า ยังไม่มีการประเมินผลการด�าเนินงานจากส่วนราชการเดิมว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานของสถานสงเคราะห์คนชรา
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 อย่างไรก็ดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่งยังมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนและไม่ได้ด�าเนินงาน 
ด้านผู้สูงอายุ เนื่องจากเห็นว่า งานดูแลผู้สูงอายุไม่ได้เป็นภารกิจที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด�าเนินการ         
อย่างชัดเจน และไม่มกีฎหมายรองรบัว่าองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสามารถด�าเนินการได้ ซึง่หากด�าเนนิการอาจจะเป็นการ
ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ ส�าหรับด้านงบประมาณในการดูแลผู ้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ 
มีการใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุค่อนข้างสูง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๔๑ ล้านบาท    
ซึ่งจากการติดตามงานด้านผู้สูงอายุ ในปัจจุบันมีจ�านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นและจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น         
แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานด้านผูส้งูอายคุ่อนข้างสงูแต่ถอืเป็นการให้บรกิารทางสงัคมซึง่ส่งผลดต่ีอคณุภาพชวีติของ
ผูส้งูอายแุละประชาชน มคีณุค่าทางจติใจ สร้างความสขุให้แก่ทกุคน ผูส้งูอายทุีไ่ด้รบัการฝึกอบรมอาชพีสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ครอบครวัเพิม่มากขึน้ท�าให้ผูส้งูอายมุคีณุภาพชวีติท่ีดีข้ึน รวมท้ังเมือ่เจ็บป่วยจะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงที ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง มีการด�าเนินงานดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเชงินโยบายจากการตดิตามผลการด�าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน ๔ ภารกจิ

๑. การวางหลักรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๑.๑ การด�าเนินงานของ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรเสนอออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 

ของ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข                  
เพื่อให้มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ท�าให้ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความคล่องตัว        
ในการปฏิบัติงาน

 ๑.๒ การดูแลผู้สูงอายุ
  ๑.๒.๑ กรมกิจการผู้สูงอายุ
   (๑) ควรด�าเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการสังคมผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์

คนชรา เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดบริการผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติ
ก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และรายงานผลการประเมนิให้คณะกรรมการการกระจายอ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย เนื่องจากสถานสงเคราะห์คนชราที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ด�าเนนิการผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึง่แล้วยงัขาดการประเมนิคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส่วนราชการเดิมทีถ่่ายโอน
ภารกิจ 

   (๒) เห็นควรให ้มีการถ ่ายโอนภารกิจการดูแลผู ้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา 
และศูนย์บริการทางสังคมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีผู ้สูงอาย ุ
เพิ่มมากขึ้นทุกปีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุทุกชุมชนในด้านต่าง ๆ       
ทุกเรื่อง และจะช่วยให้การด�าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ซ�้าซ้อนกับส่วนราชการในภูมิภาค

  ๑.๒.๒ กระทรวงมหาดไทย
   เนือ่งจากองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัหลายแห่งยงัมคีวามเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่น ไม่ได้ด�าเนนิงาน

ด้านผูส้งูอาย ุโดยเหน็ว่างานดแูลผูส้งูอายไุม่ได้เป็นภารกจิทีถ่่ายโอนให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ด�าเนนิการอย่างชดัเจน 
และไม่มีกฎหมายรองรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด�าเนินการได้ ซึ่งหากด�าเนินการอาจจะเป็นการซ�้าซ้อน      
กบัหน่วยงานอืน่ ๆ  เหน็ควรให้มกีารแก้ไขพระราชบัญญตัขิององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั โดยระบใุห้ชดัเจนว่าองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดต้องมีหน้าท่ีในการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ให้แก่             
ผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีความชัดเจนในการท�างานได้อย่างเต็มที่และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับ
จ�านวนผู้สูงอายุที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
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 ๑.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ และส�านกังานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ ควรพจิารณาทบทวนก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบภารกจิถ่ายโอนเกีย่วกบัการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวและภารกิจถ่ายโอนอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความ           
ซ�า้ซ้อนหรือคาบเกี่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและระหว่างส่วนราชการในพื้นที่

 ๑.๔ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
  กระทรวงมหาดไทย แนวทางปฏิบัติการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจชุมชน ไม่ได้ก�าหนดภารกิจหน้าที่         

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างชัดเจน มีการก�าหนดขอบเขตการถ่ายโอนว่าภารกิจในการรวมกลุ ่ม 
การส�ารวจความต้องการในการพัฒนาอาชีพให้เป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ส่วนราชการสนับสนุน
ทางวิชาการและการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ โดยมีกิจกรรม (๑) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่กลุ ่มอาชีพ  
(๒) สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง และ (๓) สนับสนุนการด�าเนินงานพัฒนาสตรี แต่ไม่ได้                       
มีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติและวิธีการด�าเนินงานท่ีชัดเจน เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส่งเสรมิอาชพีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ให้เกดิความชดัเจนและมคีวามคล่องตวั
ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๒.๑ การด�าเนินงานของ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน               

ใน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และควรได้รับสิทธิ์เข้าอบรมร่วมกับบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเท่าเทียมกัน

 ๒.๒ การดูแลผู้สูงอายุ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ควรตระหนักถึงการสร้างมาตรฐานในการดูแลผู ้สูงอายุ 

เพื่อเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตที่จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้น ได้แก่
  (๑) การเตรียมความพร้อมด้านสังคม โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับทัศนคติทางลบ           

เก่ียวกับการสงูอายแุละการก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายแุก่ข้าราชการในทกุหน่วยงาน จดัอบรมสมัมนา/ประชมุเชงิปฏบัิตกิาร 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุและเตรียมการ
ดูแลผู ้ สูงอายุในครอบครัว สร ้างความรู ้ความเข ้าใจส ่งเสริมให ้ประชาชนออมเงินตั้งแต ่ยังเป ็นเด็กจนถึง 
วัยสูงอายุ เพื่อเตรียมทุนทรัพย์ในการด�ารงชีวิตโดยเฉพาะในยามเจ็บป่วย และอบรมส่งเสริมให้มีอาชีพส�ารอง 
รวมท้ังอุดหนุนงบประมาณอย่างเพียงพอให้กับผู ้สูงอายุทั้งเป็นผู ้ป่วยติดเตียงและผู ้ที่มีฐานะยากจนเพ่ือใช่จ่าย 
ในชีวิตประจ�าวัน

  (๒) การเตรียมความพร้อมด้านส่ิงแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมและส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ            
ทั้งสภาพแวดล้อมภายในบ้านและสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ทางลาดเอียงส�าหรับรถเข็นตามที่สาธารณะ 
ทุกแห่ง ลิฟต์และห้องน�้าสาธารณะส�าหรับผู้สูงอายุ ความสะดวกในการคมนาคมให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย 
มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ และการท�าความสะอาดให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เป็นต้น

  (๓) การเตรยีมความพร้อมด้านเทคโนโลย ีการสร้างความรูค้วามเข้าใจและจดัอบรมเกีย่วกบัการสรรหา
และใช้เทคโนโลยต่ีาง ๆ  ให้กบัเจ้าหน้าท่ีท้ังผูส้งูอาย ุผูดู้แลผูส้งูอาย ุและประชาชนในท้องถิน่ รวมทัง้สนบัสนนุงบประมาณ
ในการจัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยอ�านวยความสะดวกในการด�ารงชีวิตให้กับสถานดูแลผู้สูงอายุ
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  (๔) การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับ             
การสงูอายใุห้กบัเยาวชน การก�าหนดหลักสตูรการเรยีนการสอนในแต่ละช่วงวยัให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการสงูอายุ 
การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ การให้ความรู้และเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ การประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุ 
จัดกิจกรรมอบรมร่วมกับผู้สูงอายุ จัดให้มีการศึกษาส�าหรับผู้สูงอายุภายในท้องถิ่นอย่างหลากหลายโดยค�านึงถึง               
ความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลัก

  (๕) การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่อง                 
การดูแลร่างกายให้มีสุขภาพดี การออกก�าลังกาย การกินอยู่ถูกสุขลักษณะโภชนาการ การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ  
การให้ความรู้ในเรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการเส่ือมชราทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ประชาชนมีความพร้อม 
ในการดูแลร่างกาย

  (๖) การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนา และออกกฎหมาย มาตรการและนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ผู้ดูแลและครอบครัวผู้สูงอายุ 
การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ 

  (๗) การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร รองรับจัดหลักสูตรอบรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ดูแล           
ผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามหลักการทางการแพทย์สากล ฝึกฝนพัฒนาบุคลากรให้มีจริยธรรมพร้อมกับความรู้ความเชี่ยวชาญ
เพือ่ปฏิบตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สนบัสนนุบคุลากรและงบประมาณให้เพยีงพอต่อความต้องการในงานด้านผูส้งูอายุ

 ๒.๓ การส่งเสริมการทองเที่ยว
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน และส�านักงานคณะกรรมการ   

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
เกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 
และการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยควรให้ข้อมลูเกีย่วกบัสถติแินวโน้มนกัท่องเทีย่วในพืน้ที ่และส่งเสรมิให้ความรูด้้านภาษา
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๒.๔ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้า                   

ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและการจัดหาช่องทางการจ�าหน่าย และการน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในชุมชน อาทิ                 
การขายสินค้าออนไลน์ จัดท�าแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและสร้างรายได้แก่ชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น          
จนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ขยายตัวมาเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางได้

๓. การสนับสนุนทางวิชาการ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ส่วนราชการควรสนับสนุน
 ๓.๑ การด�าเนินงานของ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรเพิ่มกรอบโครงสร้างอัตราก�าลังบุคลากรของ รพ.สต.                 

ที่ถ ่ายโอนให้แก ่องค ์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให ้เพียงพอตามสัดส ่วนการดูแลประชากรในแต่ละ รพ.สต. 
โดยพิจารณาจ�าแนกตามขนาดของ รพ.สต. ออกเป็นขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เช่นเดียวกับ รพ.สต. ของกระทรวง
สาธารณสุข และควรพิจารณาถึงความก้าวหน้าทางสายงานและสวัสดิการให้เท่าเทียมกับบุคลากรในส่วนกลาง 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก�าลังใจ และจูงใจให้บุคลากรโอนย้ายไปปฏิบัติงานใน รพ.สต. มากขึ้น

  (๒) กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ควรพจิารณาจดัสรรงบประมาณเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรบับคุลากร
ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ที่ได้รับการถ่ายโอน โดยจ�าแนกตามขนาดของ รพ.สต. ออกเป็นขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ 
และควรรวมถึงบุคลากรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสรรหาเพิ่มตามกรอบอัตราก�าลังที่ก�าหนดเช่นเดียวกันกับครู       
ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  (๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ควรเร่งรัดให้มีการจัดสอบและบรรจุบุคลากรทดแทนต�าแหน่ง       
ที่ขาดแคลนใน รพ.สต. ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาชีพ และควรพิจารณา     
ให้มีหลักเกณฑ์พิเศษส�าหรับบุคลากรที่จะบรรจุใน รพ.สต. ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือบนพื้นที่บนเกาะ อาจจะก�าหนด
ระยะเวลาห้ามโอนย้ายและควรก�าหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรไปปฏิบัติงาน         
ในพื้นที่เหล่านั้น

  (๔) กระทรวงสาธารณสุข ควรยังเป็นพี่เลี้ยง ให้การสนับสนุน ค�าปรึกษา แนะน�าแนวทาง 
การพัฒนาศักยภาพในการด�าเนินงานด้านสาธารณสุข และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

 ๓.๒ การดูแลผู้สูงอายุ
  กรมกิจการผู ้สูงอายุ และกระทรวงสาธารณสุข โดยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรให้ 

การสนับสนุนการเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลผู ้สูงอายุ โดยการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการเป็นวิทยากรให้ความรู ้
แก่ผู้สูงอายุในชุมชนในเรื่องต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก        
ในการด�าเนินการ

 ๓.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส�านักงานคณะกรรมการ           

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่                             
และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๓.๔ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชม
  กรมการพัฒนาชุมชน โดยส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอ�าเภอ ควรให้การสนับสนุน 

การเป็นพี่เลี้ยงและส่งเสริมสนับสนุนร่วมเป็นวิทยากรในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การบรรจุหีบห่อที่ทันสมัย
และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม การเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการด�าเนินการตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการแสวงหาตลาดให้แก่ชุมชนในการจ�าหน่ายสินค้า

๔. แนวทางการส่งเสริมการถ่ายโอน
 ๔.๑ การด�าเนินงานของ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๑) กระทรวงสาธารณสขุและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ควรมกีารศกึษาถงึความพร้อมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่จะรับโอน รพ.สต. ทั้งด้านโครงสร้างของกองสาธารณสุข กรอบโครงสร้างอัตราก�าลังบุคลากร กรอบวงเงิน
งบประมาณ สิทธิ สวัสดิการ การสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่บุคลากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับในการด�าเนินงาน
ของ รพ.สต. ที่จะถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะต่อไปด้วย

  (๒) ควรส่งเสริมให้ผู ้บริหารท้องถิ่นตระหนัก และเห็นความส�าคัญของงานด้านสาธารณสุข                  
และเมื่อรับถ่ายโอน รพ.สต. ไปแล้ว ควรให้ความส�าคัญและบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรม

 ๔.๒ การดูแลผู้สูงอายุ
  กระทรวงมหาดไทย
  (๑) ควรมีการทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาและก�าหนดโครงสร้างกรอบอัตราก�าลัง ต�าแหน่งงาน 

และสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายงานให้มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ รวมทัง้ ต�าแหน่งทีข่าดแคลนและไม่ได้มกีารก�าหนด
ในโครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อาทิ นักกายภาพบ�าบัด นักจิตวิทยาบ�าบัด และพยาบาลวิชาชีพ

  (๒) หารือแนวทางในการก�าหนดกรอบโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกประเภท 
ให้จัดตั้งกองสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับภารกิจด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส หรืออาจจะจัดตั้ง 
แยกออกเป็นกองผู้สูงอายุซึ่งสามารถด�าเนินการได้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีปริมาณงานด้านผู้สูงอายุมาก          
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เพียงพอ อันเป็นอ�านาจของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) โดยให้ก�าหนดเกณฑ์
มาตรฐานขัน้ต�า่ในการดแูลผูส้งูอาย ุรวมทัง้แนวทางการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณในภารกจิงานดแูลผูส้งูอายขุอให้ประสาน           
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หากมีการก�าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายไว้ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณในภารกิจงานดูแลผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน              
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากพระราชบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต�าบล ก�าหนดให้การเบิกจ่ายเงินต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

 ๔.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ควรส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

เช ่น การท ่องเที่ยวแห ่งประเทศไทย กรมส ่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่มี            
การบูรณาการร่วมกันในการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยว      
ในภาพรวมของจังหวัด เพื่อให้มีการขับเคลื่อนแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว      
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของจังหวัดให้มากข้ึน และ     
ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความ
ส�าคญัและมนีโยบายด้านการส่งเสรมิการท่องเท่ียวอย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืน

 ๔.๔ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
  การถ่ายโอนภารกิจงานด้านเศรษฐกิจ

ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังด�าเนินการ 
ไม่ครบทุกแห่ง ซึ่งการพัฒนาอาชีพให้แก่คนในชุมชนเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ควรด�าเนินการ 
เพือ่สร้างรายได้ให้แก่ชมุชนในพืน้ทีใ่ห้ประชาชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้สามารถพึง่พาตนเองได้ ประกอบกบัสภาพแวดล้อม
และเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน การด�าเนินงานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในแต่ละพื้นที่                           
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จึงมีความแตกต่างกันตามอัตลักษณ์ของแต่ละแห่ง และมีภารกิจคล้ายคลึงกับราชการส่วนภูมิภาค เห็นควรมอบหมาย                 
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน 
ในการด�าเนินงานส่งเสรมิเศรษฐกจิชมุชน โดยมอีงค์การบริหารส่วนจังหวดัเป็นเจ้าภาพจัดท�าแผนพฒันาเศรษฐกิจชมุชน
ในภาพรวมของจังหวัดจากฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งอาจจะก�าหนดโซนพื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นที่อุตสาหกรรม และอื่น ๆ โดยเชื่อมโยงภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม               
ของจังหวัดมากขึ้น โดยมีประเด็นหลักในการด�าเนินงาน อาทิ

  (๑) แผนการด�าเนินงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร ตามมาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ ได้แก่
   (๑.๑) การพัฒนาผู้น�าเศรษฐกิจชุมชนและการรวมกลุ่มสมาชิกให้มีความเข้มแข็ง
   (๑.๒) ด้านเงินทุน อาทิ การหาแหล่งเงิน การระดมเงินทุนจากสมาชิก ฯลฯ
   (๑.๓) ด้านผลิตภัณฑ์ อาทิ รูปแบบผลิตภัณฑ์ หีบห่อของผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

เช่น การส่งเสรมิขึน้ทะเบียนสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI) การได้รบัการตดิตราสญัลกัษณ์สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ เพือ่เป็นการ
สร้างมูลค่าและยกระดับสินค้า ฯลฯ

   (๑.๔) การพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต ้องการของตลาดและการจัดหาช่องทางการจ�าหน่าย                 
และการน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในชุมชน อาทิ การขายสินค้าออนไลน์ จัดท�าแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม 
การขายสินค้า โดยที่แต่ละชุมชนจะต้องมีระบบ wifi ที่มีความเสถียร

  (๒) การเตรียมพร้อมรับมือสู่การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดของโลก

✦ การประเมนิเกณฑ์ชีว้ดัและค่าเป้าหมายขัน้ต�่ามาตรฐานการจดับรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด

การประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่าการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนดให้มีตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะตามภารกิจ        
หน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�านวน ๓๐๘ ตัวชี้วัด พร้อมทั้งเกณฑ์ชี้วัดความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�านวน ๓๐ ตัวชี้วัด ครอบคลุมผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการให้บริการสาธารณะรวม ๘ ด้าน จ�านวน ๑๙ ภารกิจ โดยในการติดตามประเมินผลฯ ใช้ข้อมูลการจัดบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ทั้ง ๗๖ แห่งได้เข้าร่วมการประเมินผลตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
อย่างไรก็ตามมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บันทึกและส่งข้อมูลในแบบติดตามส�าหรับการประมวลผลทั้ง ๒ แบบหลัก 
ได้แก่ แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป และแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแบบประเมิน                   
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะในระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่า                    
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จ�านวน ๖๗ แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๖ ของจ�านวนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งหมด โดยมีผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

๑. การด�าเนินภารกิจให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง ๘ ด้าน ในภาพรวม 
สามารถจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดได้เฉลี่ยร้อยละ ๓๙.๒๘ ของเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมด โดยสามารถด�าเนินการ              
ให้บริการสาธารณะผ่านค่าเป้าหมายขั้นต�า่ตามเกณฑ์ชี้วัด และสูงกว่าเป้าหมายในบางภารกิจ โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ในส่วนของการบ�ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลติก และถนน คสล. ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ จ�านวนระบบ
สบูน�า้/เครือ่งสบูน�า้ทีไ่ด้รบัการทะนบุ�ารงุ ดแูลรกัษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้อย่างปกติ ด้านสาธารณสุข บริการทางสงัคม 
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และคุณภาพชีวิต ในส่วนการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ      
ด้านการศึกษา สามารถด�าเนินการได้ดีในภารกิจโรงเรียนประถมศึกษา รวมทั้งด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน                
และการรักษาความสงบเรียบร้อยที่สามารถด�าเนินการได้ดีในเร่ืองการการจัดท�าแผนด้านการป้องกันและ                       
บรรเทาสาธารณภัยประเภทส�าคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่

๒. องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัด�าเนนิการตามเกณฑ์ชีว้ดัการจดับรกิารสาธารณะได้ต�า่กว่าค่าเป้าหมายส่วนใหญ่
เป็นภารกิจด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาแรงงานสตรี             
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งการดูแลสงเคราะห์ฟื้นฟูผู ้ติดเชื้อเอดส์ และด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน               
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ในส่วนการด�าเนินการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีกรอกข้อมูลทั้งหมดมีการระบุว่าไม่มีบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด 
ที่ก�าหนดคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๖๐.๗๒ ของเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมด หรือ ๑๘๗ เกณฑ์ชี้วัดจาก ๓๐๘ เกณฑ์ชี้วัด ซึ่งในเบื้องต้น
ยงัไม่สามารถระบรุายละเอยีดของสาเหตดุงักล่าวได้ แต่จากการลงพืน้ทีต่ดิตามภารกจิทีถ่่ายโอนอืน่ ๆ ท�าให้ได้รบัทราบว่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่ชัดเจนว่าภารกิจที่ก�าหนดเป็นเกณฑ์ชี้วัดในการประเมินตนเองอยู่ในอ�านาจหน้าที่           
หรือไม่ การด�าเนินงานในเรื่องดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเอง 

๔. จากผลการส�ารวจความพึงพอใจประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด        
จ�านวน ๓๐ เกณฑ์ชี้วัด ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๙๓ มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ               
ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั โดยความพงึพอใจมากทีส่ดุในเรือ่งการจดัการท่าเทยีบเรอื/ท่าข้ามการบรกิารสถานขีนส่ง   
และการส่งเสริมสุขภาพสตรี คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๗ ส�าหรับบริการสาธารณะที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด              
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๕ คือการดูแลผู้มีรายได้น้อย

✦ การประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

การประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการสาธารณะรวม ๘ ด้าน ๒๒ ภารกิจ จ�านวน ๔๓๐ เกณฑ์ชี้วัด ทั้งนี้                    
มีเทศบาลที่บันทึกและส่งข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จ�านวน ๙๓๑ แห่งจากทั้งหมด ๒,๔๔๒ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 
๓๘.๑๒ ของเทศบาลทั้งหมด โดยมีผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

๑. การด�าเนินภารกิจให ้บริการสาธารณะของเทศบาลทั้ง ๘ ด ้าน ในภาพรวมสามารถจัดบริการ 
ตามเกณฑ์ช้ีวัดได้เฉลี่ยร ้อยละ ๓๙.๖๗ ของเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมด โดยสามารถด�าเนินการให้บริการสาธารณะ 
ผ่านค่าเป้าหมายขัน้ต�า่ตามเกณฑ์ช้ีวดั และสงูกว่าค่าเป้าหมายในบางภารกจิ โดยเฉพาะด้านสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม 
และคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมการให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้พิการ
ของเทศบาล และด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย สามารถด�าเนินการได้ดีในเรื่องโครงการ
หรือกิจกรรมที่เทศบาลร่วมมือกับส่วนราชการใช้มาตรการที่เข้มงวดและจริงจังเพื่อจัดการกับผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติด       
ในชุมชน

๒. เทศบาลด�าเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะได้ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นภารกิจ        
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวและการลงทุนในส่วนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพที่ด�าเนินการโดยเทศบาล เป็นต้น 

๓. เทศบาลมีการระบุว ่าไม่มีบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก�าหนดคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ ๓๙.๘๒                        
ของเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมด โดยเทศบาลส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีบริการสาธารณะในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวและการลงทุนมากที่สุดตามล�าดับ
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๔. จากผลการส�ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการจดับรกิารสาธารณะของเทศบาล จ�านวน ๓๙ เกณฑ์ช้ีวดั 
ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๔๐ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด         
ในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียวและการลงทุนเร่ืองการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๑          
ส�าหรับบริการสาธารณะที่ประชาชนเห็นควรมีการปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ด้านการศึกษา ในเร่ืองการส่งเสริมการเรียนรู้                 
นอกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๘ 

✦ การประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ                   
ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

การประเมนิตนเองตามเกณฑ์ชีว้ดัและค่าเป้าหมายขัน้ต�า่การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการสาธารณะรวม ๘ ด้าน ๒๒ ภารกิจ จ�านวน ๓๘๗ เกณฑ์ชี้วัด 
ทั้งนี้ มีองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีบันทึกและส่งข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จ�านวน ๑,๘๒๒ แห่งจากทั้งหมด             
๕,๓๓๓ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๖ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลทั้งหมด โดยมีผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

๑. การด�าเนินภารกิจให ้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลทั้ง ๘ ด้าน ในภาพรวมสามารถ          
จัดบริการตามเกณฑ์ชี้วัดได้เฉลี่ยร้อยละ ๒๗.๒๕ ของเกณฑ์        
ชี้วัดทั้งหมด โดยสามารถด�าเนินการให้บริการสาธารณะ      
ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต�า่ตามเกณฑ์ชีวั้ด และสงูกว่าค่าเป้าหมาย 
ในบางภารกิจ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม 
และคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้        
ให้แก่สตรี และด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา      
ความสงบปลอดภยั สามารถด�าเนินการได้ดใีนเรือ่งการจดัท�าแผน 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทส�าคัญ              
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

๒. องค ์การบริหารส ่วนต�าบลด�าเนินการตาม                 
เกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะได้ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย            
ส่วนใหญ่เป็นภารกิจด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานในส่วนโครงการส่งเสริม
หรอือนรุกัษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล เป็นต้น 

๓. องค์การบริหารส่วนต�าบล มีการระบุว ่าไม ่มีบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก�าหนดคิดเฉลี่ย                           
เป็นร้อยละ ๔๒.๗๗ ของเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมด โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีบริการสาธารณะ                     
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านผังเมืองมากที่สุดตามล�าดับ

๔. จากผลการส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล 
จ�านวน ๓๖ เกณฑ์ชี้วัด ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๐๗ มคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบรหิาร       
ส่วนต�าบล โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องการด�าเนินการพัฒนาหรือการบ�ารุงรักษา                      
โครงสร้างพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๒ ส�าหรับบริการสาธารณะท่ีประชาชนเห็นควรมีการปรับปรุงมากที่สุด                      
คือ ด้านการศึกษาในเรื่องการจัดการศึกษาหรือโครงการพัฒนาศักยภาพของเด็ก คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๗ 
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✦ การประเมนิผลเกณฑ์ชีว้ดัและค่าเป้าหมายขัน้ต�า่มาตรฐานการจดับรกิารสาธารณะของกรงุเทพมหานคร

การประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่าการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร              
พ.ศ. ๒๕๖๒ ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานด ้านการให ้บริการสาธารณะรวม ๘ ด ้าน ๒๑ ภารกิจ ๓๘๒                                                     
ตัวชี้วัด โดยมีผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

การด�าเนนิการของกรงุเทพมหานคร ส่วนใหญ่สามารถด�าเนนิการผ่านค่าเป้าหมายขัน้ต�า่ การจดับรกิารสาธารณะ 
หลายภารกิจสามารถด�าเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมาย เช่น ภารกิจเรื่องถนนและการระบายน�้า ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง 
และป้ายสญัญาณ การส่งเสรมิการพฒันาสตร ีผูส้งูอาย ุการส่งเสรมิคณุภาพชวีติผูพ้กิาร ผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดส์ ผูต้ดิยาเสพตดิ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตัวชี้วัดที่กรุงเทพมหานครด�าเนินการได้ต�่ากว่า           
ค่าเป้าหมาย เช่น บรกิารระบบขนส่งมวลชนของกรงุเทพมหานครต่อพ้ืนท่ีท้ังหมด ร้อยละของจ�านวนเด็กนกัเรียนโรงเรยีน
มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืโรงเรยีนอาชวีศกึษาของกรงุเทพมหานครต่อเดก็อาย ุ๑๖-๑๘ ปีทัง้หมดในเขตกรงุเทพมหานคร 
ร้อยละของมูลค่าความเสียหายท่ีลดลงจากการรับมือกับภัยพิบัติของกรุงเทพมหานคร และ ร้อยละการเปลี่ยนแปลง         
ของจ�านวนนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ กรุงเทพมหานคร พัฒนาขึ้นหรือดูแลบ�ารุงรักษา เป็นต้น

ตัวชี้วัดที่ กรุงเทพมหานคร ไม่ได้ด�าเนินการ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด ในภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรุงเทพมหานคร แจ้งว่าไม่มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการ ได้แก่ ๑) จ�านวนแหล่งขยะตกค้าง                
พื้นที่ที่จัดเก็บขยะไม่หมด หรือบริเวณที่ถูกลักลอบน�าขยะไปทิ้ง ๒) ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน

✦ การประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา

การประเมินตนเองตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่าการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการสาธารณะรวม ๘ ด้าน ๒๑ ภารกิจ จ�านวน ๒๙๘ เกณฑ์ชี้วัด                           
โดยมีผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

๑. การด�าเนนิภารกจิให้บรกิารสาธารณะของเมอืงพทัยาทัง้ ๘ ด้าน ในภาพรวมสามารถจดับรกิารได้อย่างทัว่ถงึ 
และสอดคล้องกับค่าเป้าหมายขั้นต�่าของเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะที่ก�าหนดกล่าวคือ เมืองพัทยา
สามารถด�าเนินการให้บริการสาธารณะส่วนใหญ่ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต�่าตามเกณฑ์ชี้วัด และสูงกว่าค่าเป้าหมาย                   
ในบางภารกิจ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนของการคมนาคมและขนส่ง ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม 
และคุณภาพชีวิต ในส่วนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้พิการ ด้านการศึกษา ซึ่งสามารถด�าเนินการได้ดีในภารกิจ                        
การศึกษานอกระบบ รวมทั้งด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยที่สามารถด�าเนินการ        
ได้ดีในเรื่องการจัดระเบียบชุมชน และการป้องกันอาชญากรรมและการกระท�าผิด

๒. เมืองพัทยาด�าเนินการด้านบริการสาธารณะได้ต�่ากว่าค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ชี้วัด จ�านวน ๓๘ เกณฑ์ช้ีวัด       
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๕ ของเกณฑ์ช้ีวัดท้ังหมด ซ่ึงภารกิจส่วนใหญ่ที่ด�าเนินการได้ต�่ากว่าค่าเป้าหมายเป็นภารกิจ                
ด ้านผังเมือง เก่ียวกับการออกใบอนุญาตก่อสร ้างใหม่ ซึ่งไม ่สามารถแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก� าหนด 
การอบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน ด้านสาธารณสุข 
บริการสังคมและคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับการอบรมให้ความรู ้ในด้านสาธารณสุขให้กับกลุ ่มสตรี กลุ ่มผู ้สูงอายุ  
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

เกณฑ์ชี้วัดที่เมืองพัทยาด�าเนินการได้ต�่ากว่าค่าเป้าหมายเป็นเกณฑ์ช้ีวัดท่ีก�าหนดให้ประเมินเพ่ิมขึ้น                       
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ชี้วัดในเชิงพัฒนา
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๓. จากผลการส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา จ�านวน ๑๕          
เกณฑ์ชีว้ดั ประชาชนเฉลีย่ร้อยละ ๕๙.๒๔ มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะของเมอืงพทัยา โดยมคีวามพงึพอใจ
มากที่สุดในเรื่องการจัดการท่าเทียบเรือ/ท่าข้าม คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ ส�าหรับบริการสาธารณะท่ีประชาชน                        
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๑ คือการสูบน�้าในช่วงน�้าท่วม

ข ้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการด ้านการติดตามประเมินผล เ พ่ือให ้การจัดบริการสาธารณะ                                         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสอดคล้องกับค่าเป้าหมายข้ันต�่าการจัดบริการสาธารณะ 
จงึเหน็ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้ความส�าคญักบัภารกจิทีย่งัไม่ผ่านค่าเป้าหมายขัน้ต�า่การจดับริการสาธารณะ  
โดยจัดท�าแนวทางการด�าเนินงาน และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อใช้ปรับปรุงมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานและข้อเสนอ
ดังกล่าว พร้อมทั้งให้คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล รับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ                  
ทีม่ตีวัช้ีวดัจ�านวนมากที ่องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารส่วนต�าบล ระบวุ่าไม่มบีรกิารสาธารณะ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัด และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

✦ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต�่า
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันที่           
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป ้าหมายขั้นต�่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๔๔๒ ตัวชี้วัดตามรายงานการศึกษาของคณะที่ปรึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และให้ส�านกังานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ น�าเกณฑ์ 
ชี้วัดดังกล่าว ไปด�าเนินการประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามกรอบ
แนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๓) วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการให้บริการ
สาธารณะตามภารกิจหน้าท่ีและภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน โดยข้อมูลที่ได้รับ
จากการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สามารถใช้เป็นข้อมูลส�าหรับคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
และคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และแนวทางพัฒนางาน               
ด้านการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีย่งัมผีลด�าเนนิงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สามารถน�าข้อมูลจากการติดตามประเมินผล           
ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายข้ันต�่าไปใช้ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณะและประเมินผลการปฏิบัติงาน               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลากร       
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้น
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คณะอนุกรรมการด้านการตดิตามและประเมนิผลได้มมีตเิหน็ชอบให้ส�านกังานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ                      
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ น�าเกณฑ์ชีว้ดัและค่าเป้าหมายขัน้ต�า่มาตรฐานการจัดบรกิารสาธารณะของ องค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิน่ ไปใช้ในการประเมนิมาตรฐานการจดับรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ดงันี้

 ๑. องค์การบรหิารส่วนจังหวดั  จ�านวน ๓๐๘ ตวัชีว้ดั
 ๒. เทศบาล จ�านวน ๔๓๙ ตวัชีว้ดั
 ๓. องค์การบรหิารส่วนต�าบล  จ�านวน ๓๙๙ ตวัชีว้ดั
 ๔. กรงุเทพมหานคร จ�านวน ๔๐๗ ตวัชีว้ดั
 ๕. เมอืงพทัยา จ�านวน ๒๙๘ ตวัชีว้ดั

ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการจัดประชุมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดและ                 
ค่าเป้าหมายขัน้ต�า่มาตรฐานการจดับรกิารสาธารณะ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการบนัทึกข้อมลูในระบบประมวลผล
เกณฑ์ชีว้ดัและค่าเป้าหมายขัน้ต�า่มาตรฐานการจดับรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทางระบบอนิเทอร์เนต็ 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จ�านวน              
๙ ครั้ง จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒,๑๕๐ คน ดังนี้

ครั้งที่ วันที่ สถานที่/จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย

๑ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ

๒ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงแรมเมาท์เทน บีช
อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัดชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว

๓ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงแรมเพชรรัตน์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
อ�านาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร

๔ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงแรมไพลิน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดสุโขทัย 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก

๕ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงแรมเจริญ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดอุดรธานี 
หนองคาย บึงกาฬ กาฬสินธ์

๖ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ โรงแรมเทพนคร 
อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
สุรินทร์

๗ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โรงแรมโคราช โฮเต็ล
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจงัหวดันครราชสมีา

๘ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โรงแรมลองบีช ชะอ�า 
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัด เพชรบรุี 
ราชบุรี ประจวบครีขัีนธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
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ส�านกังานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้จดัท�าการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้            
ความเข้าใจให้กบัหน่วยงานราชการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ในเรือ่งการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมทั้งให้ประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนงได้รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจให้แก่            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสามารถด�าเนนิการให้เป็นตามพระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๑. การจัดท�าเอกสารเผยแพร่

 ๑.๑. จดหมายข่าวส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรแีละการกระจายอ�านาจ โดยจดัพมิพ์เป็นราย ๒ เดอืนครัง้ 
ครั้งละ ๑๐,๕๐๐ ฉบับ จ�านวน ๖ ครั้ง รวม ๖๓,๐๐๐ ฉบับต่อปี

 ๑.๒ หนงัสอืรายงานประจ�าปี ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อน�าเสนอผลงานของคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการ           
ด้านต่าง ๆ จ�านวน ๘,๓๐๐ เล่ม พร้อม CD e-book จ�านวน ๘,๓๐๐ แผ่น

๒. การให้บรกิารเวบ็ไซต์ของส�านกังานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(www.odloc.go.th)

  ส�านกังานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้พฒันาเวบ็ไซต์ส�านกังานขึน้
เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการกระจายอ�านาจให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีลักษณะท้ังในรูปแบบของข้อมูล (information) และการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ผ่านหน้า
เว็บไซต์ โดยข้อมูลข่าวสารของส�านักงานได้มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างชัดเจน สะดวก และรวดเร็วต่อการสืบค้น 
พร้อมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย                
อยู่ตลอดเวลา

 ส�าหรับข ้อมูลท่ีเผยแพร่ผ ่านทางเว็บไซต์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีจ� านวนทั้งสิ้น ๓๔๖ เรื่อง  
โดยแบ่งเป็นการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารด้านการกระจายอ�านาจ ๑๙๗ เรือ่ง และตอบค�าถามข้อหารอืต่าง ๆ  จ�านวน 
๑๔๙ เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักงาน            
คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจ กฎหมาย ประกาศ ค�าสั่ง              
มติที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ�านาจ การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข่าวประชาสัมพันธ์                         
จดหมายข่าว การประชุมคณะอนุกรรมการฯ และกระดานถาม – ตอบ เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่              
ระบบงานด้านการกระจายอ�านาจท่ีพัฒนาขึ้น ได้แก่ ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่า            
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบทางด่วนรับ – ส่งข้อมูล

การเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอ�านาจ
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รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พร้อมด้วยคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น            
เกี่ยวกับแนวทางการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑) คณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจการปกครองท้องถ่ิน และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ  
สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีข้อหารือ ดังนี้

 ๑.๑) การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๒) การจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชน
 ๑.๓) การจดัท�าร่างแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

และร่างแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕ 

 ๑.๔) ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....  

๒) คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีข้อหารือ ดังนี้
 ๒.๑) การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๒.๒) ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....  
 ๒.๓) การจัดเก็บรายได้ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กบัคณะกรรมาธกิารการกระจายอ�านาจการปกครองท้องถิน่ 

และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร 
และคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
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สรุปประเด็นหารือ

คณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจ
การปกครองท้องถิ่นและการบริหารรูปแบบพิเศษ

สภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
วุฒิสภา

๑. การถ่ายโอนภารกิจ
 ๑.๑ ภารกจิถ่ายโอนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน 
สะพาน แหล่งน�้า ซึ่งจะต้องบ�ารุงรักษาและซ่อมแซม    
เป็นภาระด้านงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
จะสามารถจดัตัง้งบประมาณสนบัสนนุเพิม่เตมิ หรือปรับลด
งบประมาณจากส่วนราชการเดิมที่ถ่ายโอน เพื่อน�าไป
จัดสรรเพิ่มเติมเป็นค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หรือไม่ 
 ๑.๒ การถ่ายโอนภารกิจ ที่จะต้องแก้ไขระเบียบ 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องส�านกังานคณะกรรมการการกระจาย  
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นผู้ริเร่ิม  
ยกร่างแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ แทนส่วนราชการ
เดิมได้หรือไม่
 ๑.๓ ภารกจิทีถ่่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ไม่มีการถ่ายโอนบุคลากรและงบประมาณให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนที่เพียงพอหรือเหมาะสม
 ๑.๔ ส่วนราชการประวงิเวลาไม่ยอมถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ไม่ท�าหน้าท่ีเป็น
พีเ่ลีย้งให้ค�าปรกึษา แนะน�า จะมแีนวทาง หรอืมาตรการ
บังคับอย่างไร
 ๑.๕ กระบวนการถ่ายโอนภารกิจให้ความส�าคัญแก่
ส่วนราชการผู้ถ่ายโอน โดยไม่ค�านึงถึงความพร้อมและ
ความสมัครใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู ้รับ 
การถ่ายโอน
 ๑.๖ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาว่า
สมควรถ่ายโอนภารกจิใดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เพื่อมาจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น

๑. การถ่ายโอนภารกิจ
 ๑.๑ การถ่ายโอนภารกิจ จะต้องมีการถ่ายโอน           
งบประมาณ และบุคลากร ตามไปด้วย เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�าเนินภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ๑.๒ การถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจาย          
อ�านาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ พบว่ามีหลายภารกิจ 
ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอน เช่น กรณีการถ่ายโอนการศึกษา ฯลฯ 
มีการถ่ายโอนภารกิจอะไรบ้าง ความคืบหน้าการ 
ถ่ายโอนเป็นอย่างไร
 ๑.๓ ภารกิจถ่ายโอนด้านการเกษตร ที่ก�าหนดไว้         
มีภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ�านวนไม่มาก ควรก�าหนดภารกิจให้ถ ่ายโอนแก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น

 ๑.๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถ 
ในการจดัเกบ็รายได้ไม่เท่ากนั มบุีคลากรท่ีมทัีกษะ ความรู้ 
ความสามารถที่แตกต่างกัน แต่ในแผนการถ่ายโอนฯ        
ให้ด�าเนินการเป็นลักษณะเดียวกันทั้งประเทศ โดยไม่ได้
พิจารณาความเหมาะสมของภารกิจและศักยภาพของ
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่มขีนาดทีแ่ตกต่างกนั 
จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร
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คณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจ
การปกครองท้องถิ่นและการบริหารรูปแบบพิเศษ

สภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
วุฒิสภา

๒. การจัดเก็บและจัดสรรรายได้
 ๒.๑ ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีรายได้ 
ในสัดส่วนร้อยละ ๒๙.๔๗ จะมีแนวทางการด�าเนินการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ถึงร้อยละ ๓๕ ได้อย่างไร                
หรือจะสามารถจัดสรรงบประมาณให้ถึงร้อยละ ๓๕  
ได้ภายในปีใด
 ๒.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดอ�านาจ          
ในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ แม้ในส่วนของภาษีท่ีมีอ�านาจ
จดัเกบ็ในปัจจบุนัยงัไม่มกีฎหมายรองรบัในวธิกีารจดัเกบ็

๒. การจัดเก็บและจัดสรรรายได้
 ๒.๑ สัดส่วนรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ทีค่ณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินก�าหนดเป็นเพียงประมาณการรายได้             
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรจริง        
น้อยกว่าที่ก�าหนด โดยแต่ละปีคาดว่าสัดส่วนจะลดลง
จากที่ประมาณการไว้ร้อยละ ๓ เช่น ประมาณการไว้      
ร้อยละ ๒๙ จะได้รับจริงเพียงร้อยละ ๒๖
 ๒.๒ รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
จ�านวน ๖๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่ประมาณการจ�านวน 
๑๐๐,๐๐๐ กว ่าล ้านบาท ต้ังแต ่ป ี พ.ศ. ๒๕๖๐                     
ซึง่สงูกว่าความเป็นจรงิ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยการคาดว่า
เมื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ทั้งที่ยังไม่มีการ          
จัดเก็บจริง และเมื่อจัดเก็บองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ�านวนมากมีรายได้ลดลง
 ๒.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่
รายได้ลดลงจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน         
ภาษีบ�ารุงท้องที่ ควรตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อ
ชดเชยรายได้ที่ลดลง
 ๒.๔ องค์การบริหารส่วนต�าบลที่ยกฐานะเป็น
เทศบาล แต่รายได้ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นสอดคล้อง
กับภารกิจที่ปรับระดับเป็นเทศบาล
 ๒.๕ เงินอดุหนนุทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้รบั
การจัดสรร และมีเงินเหลือจ่าย ควรตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ๆ  
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คณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจ
การปกครองท้องถิ่นและการบริหารรูปแบบพิเศษ

สภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
วุฒิสภา

๓. การจัดท�าแผนการกระจายอ�านาจฯ และแผน
ปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๓
 - แผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศมีผลใช้
บังคับตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ นับถึง
ปัจจุบันเป ็นเวลา ๑๑ ปีแล ้ว ยังมิได ้ประกาศใช้                 
แผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(ฉบับที่  ๓) จากกรณีนี้จะมีแนวทางในการเร ่งรัด               
ให้มีการประกาศใช้แผนฯ ฉบับที่ ๓ อย่างไร

๓. การจัดท�าแผนการกระจายอ�านาจฯ และแผน
ปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๓
 - ไม่มี

๔. การจัดท�าร ่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่         
และอ�านาจฯ พ.ศ. ....
 - ขอทราบความคืบหน้าการด�าเนินการยกร่าง         
พระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ความไม่ชัดเจนในหน้าที่และอ�านาจขององค์กรปกครอง
ส ่ วนท ้อง ถ่ิน ให ้ สอดคล ้องกับรั ฐธรรมนูญแห ่ ง                        
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๔. การจัดท�าร ่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่          
และอ�านาจฯ พ.ศ. ....
 - ขอให้คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นติดตามและเร ่ งรัด                     
ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าท่ีและอ�านาจให้แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... ให้มีผลใช้บังคับ 
เพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปตามแผนการปฏริปูประเทศ

๕. ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๕.๑ การตรวจสอบการท�างานจากหน่วยงานตรวจ
สอบ เช่น สตง. ส�านักงาน ป.ป.ช. มีความเข้มงวดเกินไป 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่กล้าที่จะด�าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ เกิดประโยชน ์ต ่อประชาชน                 
ในท้องถิ่น
 ๕.๒ การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด�าเนินการได้โดยอิสระ ต้องอยู่
ภายใต้กรอบวิธีปฏิบัติของกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง            
ซึ่งส่วนใหญ่ จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ 
สั่ งการของกระทรวงมหาดไทย เช ่น การจัดท�า                   
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท�างบประมาณการพัสดุ           
การรบัเงนิ การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น

๕. ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๕.๑ การท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีข้อจ�ากัดมาก ไม่สามารถที่จะท�าได้โดยอิสระ จะถูก
ตรวจสอบการท�างานจาก สตง. อย่างละเอียดท�าให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กล้าที่จะท�าอะไร
 ๕.๒ การใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเร่ืองใด ๆ ต้องด�าเนินการมีระเบียบของกระทรวง
มหาดไทยก�าหนด แต่กระทรวงมหาดไทยไม่สามารถ 
ออกระเบยีบให้ครอบคลมุการท�างานของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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คณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจ
การปกครองท้องถิ่นและการบริหารรูปแบบพิเศษ

สภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
วุฒิสภา

๖. เรื่องอื่น ๆ
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมี        
อ�านาจหน้าทีค่ล้ายคลงึกนั ท�าให้เกดิความซ�า้ซ้อนในการ
จดับรกิารสาธารณะให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาล และองค์การบริหาร       
ส่วนต�าบล ที่มีพื้นที่และประชาชนที่ได้รับการบริการ
เดียวกัน

๖. เรื่องอื่น ๆ
 ๖.๑ การยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ เช่น  
นครแหลมฉบัง นครแม่สอด ฯลฯ ขณะนี้ด�าเนินการไป
แล้วอย่างไร
 ๖.๒ องค ์กรปกครองส ่ วนท ้องถิ่ นจะต ้องตั้ ง                   
งบประมาณอดุหนนุเพือ่การขยายเขตไฟฟ้า และประปา           
ซ่ึงไม ่มีความเป ็นธรรม เนื่องจาก กฟภ. กปภ.                          
มีงบประมาณด�าเนินการอยู ่แล้ว ถ้าจะให้เป็นธรรม         
ควรให ้องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นได ้รับส ่วนลด                       
ค่ากระแสไฟฟ้า  
 ๖.๓ ควรให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหาร       
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

94
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ที่ปรึกษา

 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตร ี  

ที่มาของข้อมูล

 ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

♦	ฝ่ายบริหารทั่วไป

♦	ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอ�านาจ 

♦	ส่วนนิติการ  

♦	ส่วนการกระจายอ�านาจด้านการเงินการคลัง 

♦	ส่วนติดตามและประเมินผล 

♦	ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

♦	ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอ�านาจ

ฝ่ายบรรณาธิการ

 นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส  ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ

     ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 นายสมบัติ ธนพัฒนพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการช�านาญการพิเศษ

 นางสาวปาริชาติ อมรเลิศวิมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

 นางสาวสุภาพร เนียมหอม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายธนกฤต  ฤทธิ์บุณยากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายอิทธิพล สุขะโต  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  

ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี  

ท�าเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐

คณะผู้จัดท�า

๐ ๒๒๘๓ ๔๖๑๖ ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๔๑ - ๒

www.odloc.go.th E-mail : odloc@opm.go.th
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จ�านวน ๘,๒๐๐ แผ่น

พิมพ์ที่  ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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