
ส่วนส่งเสริมการกระจายอ านาจและการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 



การกระจายอ านาจ (Decentralization) คืออะไร 
• การกระจายอ านาจ คือ วิธีการบริหารงานรูปแบบหนึ่งซึ่งจะท าให้เกิดผลในการปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น  

    โดยลดขั้นตอนการท างานให้สั้นลง 

• การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น คือ การแบ่งอ านาจของรัฐซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางไปให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทน 

 



รัฐบาลระดับชาต ิ

มีบทบาทหลักในการ
บริหารประเทศและ
จัดบริการสาธารณะ และ
เป็นผู้ก าหนดระบบ 
การกระจายอ านาจ  
อปท. เป็นส่วนประกอบ
หน่ึงของกลไกการบริหาร
ประเทศของรัฐบาล 
รัฐบาลมีอ านาจจัดตั้ง  
ยุบ ก ากับดูแล อปท.  

รัฐบาลและท้องถิ่นเน้น
ความร่วมมือระหว่างกัน 

ร่วมกันรับผิดชอบ 
การแบ่งปันทรัพยากร 
ในขณะเดียวกันรัฐบาล 
และ อปท. ระดับ เข้าไป
ท าหน้าที่จัดบริการของ
ท้องถิ่นในเขต อปท.

ระดับล่าง ได ้

ระบบการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
 

 รัฐบาลในระดับชาติมีพื้นท่ี 
การปกครองครอบคลุม 
ทั่วประเทศ แต่มีเขตอ านาจ
หน้าที่เพียงบางเรื่อง ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เท่านั้น 
ในขณะที่รัฐบาลระดับล่าง 
หรืออปท. มีพื้นที่การปกครอง
ที่จ ากัดเฉพาะพื้นท่ีของตนเอง 
แต่ก็มีเขตอ านาจหน้าที่
กว้างขวางครอบคลุมบริการ
สาธารณะเกือบทุกด้าน 

Centralism 
 

Corporatism 
 

Separatism 
 

 ถือว่ารัฐบาลท้องถิ่น หรือ
อปท. เป็นแกนหลักในการ
จัดบริการสาธารณะ 
ทุกประเภท ทั้งด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ   
การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และด้านบริการสังคม รวมถึง
ด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ 
รัฐบาลในระดับชาติมีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้รัฐบาล
ท้องถิ่น 

Localism 
 

ไทย ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย 



ระบบการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 

ระดับบน 
Upper Tier 

1. รับผิดชอบภารกิจภาพรวม ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
2. ภารกิจที่ระดับล่างท าไม่ได ้
3. ประสานและสนับสนุนระดับล่างให้เกิดการบูรณาการ 

ระดับล่าง 
Lower Tier 

1. ภารกิจเฉพาะพ้ืนที่ในเขตของตนเอง 

2. จัดท าภารกิจตามกฎหมายก าหนด 

3. ร้องขอสนับสนุนจากระดับบน 



 วธีิการในการจัดท า
บริการสาธารณะ 
 จัดท าเอง  
 ร่วมกบันิติบุคคลอ่ืน
จัดท า 
 มอบให้เอกชนจัดท า
แทน 

วตัถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 
 เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  
 เพ่ือตอบสนองคนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
 เพ่ือความประหยัด  
เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  

องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น 
 มสีถานะตามกฎหมาย (Legal Status)  
 มพืีน้ทีแ่ละระดบั (Area and Level)  
 มกีารกระจายอ านาจและหน้าที ่ 
 มอีงค์การนิติบุคคล  
 มกีารเลือกตั้งสมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหาร  
 มอีสิระในการปกครองตนเอง  
 มงีบประมาณ และจัดเกบ็รายได้ ได้เอง  
 มกีารก ากบัดูแลของรัฐ  

ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
 เป็นการปกครองของชุมชน 
 ม ีAutonomy  
 ม ีLegal Rights 
มอีงค์กรทีจ่ าเป็นในการบริหาร 
ประชาชนในท้องถิ่นมส่ีวนร่วมในการปกครอง  

อ านาหน้าที่ 
 แบ่งตามลกัษณะการท ากจิการบริการสาธารณะ(public service)   และการควบคุมตรวจสอบ(police administrative) 
 แบ่งตามลกัษณะของการบังคบัให้ปฏิบัติ(ต้องจัดท า  และเลือกท า) 
 ทีม่าของอ านาจหน้าที่(อ านาจหน้าที่โดยแท้ และทีเ่ป็นของรัฐแต่รัฐมอบให้ท้องถิ่นท าแทนรัฐ   



การจดัโครงสรา้งของฝ่ายปกครองของไทย 

สว่นกลาง (รวมอ านาจ) 

สว่นภมูิภาค (แบ่งอ านาจ) 

สว่นทอ้งถิ่น    

(กระจายอ านาจ) 

ทัว่ไป 

- อบจ. 

- เทศบาล 

- อบต. จงัหวดั อ าเภอ 

กระทรวง ส านกั กรม 

พเิศษ 

-กทม. 

- เมืองพทัยา 

    ภารกิจรฐั                                                         ภารกิจทอ้งถ่ิน    



                    กจิกรรมที่ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องจัดท าขึน้เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนโดยรวม หรือเพ่ือเป็นการ
ให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการพืน้ฐานทางสังคมหรือทางด้านเศรษฐกจิ โดยฝ่ายปกครอง 
อาจเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการแทนกไ็ด้ 

ลักษณะการจัดท าบริการสาธารณะ 
 การป้องกัน (Protection)  
 ให้ความสะดวกและการบริการ (Convenience) 
 สวัสดิการ (Welfare)  
หลักเกณฑ์ในการจัดบริการสาธารณะ 
 หลักว่าด้วยความเสมอภาค  
 หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง  
 หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

แนวคิดการแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับ อปท. 
 เป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐแต่เพียงผู้เดียว   
 เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแท้  

หลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างรฐักับ 
อปท. 
 หลักผลประโยชน์มหาชน  
 หลักประสิทธิภาพในการจัดการ  
 หลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการจัดบริการ  
 หลักความสามารถของท้องถิ่น  
 หลักการก าหนดระดับของหน่วยจัดบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุด 
 หลักการก าหนดขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  
 หลักการจ าแนกหน่วยก าหนดนโยบายและหน่วยจัดบริการออกจากกัน 
 หลักการก าหนดหน้าที่จัดบริการสาธารณะตามขนาดของกิจการบริการ 
 หลักการแบ่งตามประเภทขององค์การในการเป็นผู้จัดบริการสาธารณะ 



บริบทของ อปท. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น 

- ดูแลการปฏิบัติตามและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- การดูแลเด็กเล็ก และผู้เรียน 
- การบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
- การสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น 
- อนุรักษ/์ฟื้นฟ/ูส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

- จัดให้มียุทธศาสตร์ชาต ิ
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนาระบบบริหารราชการทั้งส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น โดยต้องร่วมมือ
และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้
การจัดท าบริการสาธารณะและการใช้
จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

- การจัดตั้ง อปท.ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนและความสามารถในการปกครอง 
- อปท.มีหน้าที่และอ านาจในการดูแลและ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
- ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนใน
การกระจายหน้าที่และอ านาจ 
- ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่นโดยจัดระบบ 
ภาษีหรือจัดสรรภาษีที่เหมาะสม 
- อปท.มีอิสระ การก ากับดูแลท าเท่าที่จ าเป็น 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๘๔) 

พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แผนการกระจายอ านาจฯ 

แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 

ถ่ายโอน งาน  เงิน  คน  สู่ อปท. 

ประชาชน/ผู้รับบริการ 



พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นายกรัฐมนตรี หรือ 
รองนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งนายกรัฐมนตรี

มอบหมายเป็นประธาน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
และอธิดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน  
(บุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครอง

ท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์หรือ 
รัฐประศาสนศาสตร์  
และด้านกฎหมาย)   

หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

มีวาระ 4 ปี  
ไม่เกิน 2 

วาระติดกัน 

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
12 คน  

(ผู้บริหาร อบจ. 2 คน,  
ผู้บริหารเทศบาล 3 คน,  
ผู้บริหาร อบต. 5 คน,  

ผู้บริหาร กทม.,ผู้บริหารเมืองพัทยา หรือ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่

มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวม 2 คน  



พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

อ านาจและหน้าที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
    และรายงานต่อรัฐสภา 

2. ก าหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอ านาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  

3. ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ด้วยกันเอง  

4. ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น 



พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

อ านาจและหน้าที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)  

5. ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร  
   ปกครองส่วนท้องถิ่น กับคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการก าหนดอ านาจ  
   และหน้าที่การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอ านาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรือ 
   ขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7. เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  

8. เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าส่ังที่จ าเป็น 
   เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี   



พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

อ านาจและหน้าที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)  

9. เร่งรัดให้มีการตราพระราชบัญญัติ ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งที่จ าเป็นเพื่อด าเนินการให้เป็นไป 
   ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการ 
     ถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 

11. พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจ าเป็น 

12. เสนอแนะระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 



พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

อ านาจและหน้าที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)  

13. เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่ด าเนินการ 
     ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14. เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

15. ออกประกาศก าหนดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

16. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 



พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

     ท าหน้าที่ในการจัดระบบการจัดท า
บริการสาธารณะโดยก าหนดขอบเขต
ของอ านาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

ก าหนดกรอบระยะเวลาในการถ่ายโอน
ภารกิจ และการก าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับ อปท. และระหว่าง อปท. 
ด้วยกันเอง  

ก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ 
ในการถ่ายโอนภารกิจ โดยจ าแนกเป็น 
6 ด้าน 245 เรื่อง ในภารกิจ 50 กรม  
11 กระทรวง  

ก.ก.ถ. แผนการกระจายอ านาจฯ แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนฯ 



อ านาจหนา้ที่ของ อปท.  

ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. พ.ศ. 2542 

กรุงเทพมหานคร (ตามมาตรา 16 และมาตรา 17) 
 

เทศบาล, อบต.เมืองพทัยา (ตามมาตรา 16) อบจ. (ตามมาตรา 17) 

1. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นของตนเอง 

2. การจดัใหมี้และบ ารุงรกัษาทางบก ทางน ้าและ 

ทางระบายน ้า 

3. การจดัใหม้ีและควบคุมตลาด ท่าเทยีบเรือ  

ท่าขา้มและที่จอดรถ 

4. การสาธารณูปโภคและการก่อสรา้งอืน่ๆ 

5. การสาธารณูปการ 

6. การสง่เสรมิ การฝึก และการประกอบอาชีพ 

7. การพาณิชย ์และการสง่เสรมิการลงทนุ 

1. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นของตนเองและประสานการจดัท า

แผนพฒันาจงัหวดัตามระเบยีบ  ที่คณะรฐัมนตรกี าหนด 

2.  การสนบัสนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอืน่ใน 

การพฒันาทอ้งถิ่น 

3. การประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏบิตัิหนา้สว่นทอ้งถิ่นอืน่ 

4. การแบ่งสรรเงนิซึ่งตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น 



แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

•  ภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน  6 ด้าน   จ านวน  245  ภารกิจ 

     1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  :  ถนน, สะพาน, แหล่งน้ า, ระบบประปา, สถานีสูบน้ าฯ 

     2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  :  การจัดสวัสดิการสังคม, การศึกษา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , อาหารเสริม
(นม) ,อาหารกลางวัน , ส่งเสริมสุขภาพ 

     3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย : ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
คุ้มครองผู้บริโภค 

     4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  :  จัดท าแผนพัฒนา แผนการ
ท่องเที่ยว  โรงงานอุตสาหกรรม ทะเบียนพาณิชย์ 

     5. ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ควบคุม  ไฟป่า, บ าบัดน้ าเสีย , 
จัดการขยะมูลฝอย , ดูแลที่สาธารณประโยชน์ 

     6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น : โบราณสถาน 



ผลการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545 - 2549) 



ด้าน 
จ านวนภารกิจ 

ที่ถ่ายโอน 
ถ่ายโอนแล้ว ยังไม่ได้ถ่ายโอน 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 45 34 11 

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 19 9 10 

3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 22 8 14 

4. การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
   และการท่องเที่ยว 

18 16 2 

5. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    
   สิ่งแวดล้อม 

8 7 1 

6. การศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2 - 

รวม 114 76 38 

สรุปผลการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 
19 



ปี พ.ศ. 
รายได ้
รัฐบาล 

รายได ้
ท้องถิ่น 

สัดส่วนรายได้  
(ร้อยละ) 

2543 749,948 99,963 13.33 

2544 772,574 153,531 20.57 

2545 803,651 176,155 21.99 

2546 829,496 184,066 22.19 

2547 1,063,600 241,947 22.75 

2548 1,250,000 293,750 23.75 

2549 1,360,000 327,113 24.05 

2550 1,420,000 357,424.15 25.17 

2551 1,495,000 376,740 25.20 

2552 1,604,640 414,382 25.26 

สรุปการถ่ายโอนงบประมาณไปสู่ อปท. เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. รายได้รัฐบาล รายได้ท้องถิ่น 
สัดส่วนรายได้  

(ร้อยละ) 

2553 1,350,000 340,995 25.25 

2554 1,650,000 431,225 26.14 

2555 1,980,000 527,467 26.64 

2556 2,100,000 572,670 27.27 

2557 2,275,000 622,625 27.37 

2558 2,325,000 646,343 27.80 

2559 2,330,000 657,000 28.16 

2560  2,345,000  687,891  29.33  

2561  2,450,000  720,818 29.42  

2562 2,550,000 752,250 29.50 



การถ่ายโอนบุคลากรมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รวมทั้งหมด 10,361 คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ 6,246 คน ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว 4,115 คน 





ประเด็นการพิจารณา อ านาจการบังคับบญัชา อ านาจการก ากับดูแล 

1. องค์กร เป็นนิติสัมพันธ์ภายในองค์กร เป็นนิติสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กร 

2. ลักษณะการกระท า โดยทั่วไปเป็นค าสั่งภายในของฝ่ายบริหาร เป็นค าสั่งทางปกครอง 

3. ขอบเขตของอ านาจ มีอยู่อย่างกว้างขวางทั้งในด้านความชอบ 
ด้วยกฎหมายและความเหมาะสม 

มีจ ากัดเฉพาะความชอบ 
ด้วยกฎหมายเท่านั้น 

4. ที่มาของอ านาจ ไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมายบัญญัติโดยชัดแจ้ง มีได้เท่าที่มีกฎหมายบัญญัติ
ไว้เท่านั้น 



 เห็นได้ว่า ไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อพิจารณาจากกรอบระยะเวลาที่

กฎหมายและแผนกระจายอ านาจก าหนด  

 ประการแรก พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐ

ด าเนินการอยู่ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน

ก าหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี (พ.ศ.2544 - 2553 ) ซึ่งล่วงเลยระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดมาแล้ว แต่การ

ถ่ายโอนภารกิจยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

16 



ประการสอง แผนการกระจายอ านาจฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นไว้ว่า 
 

 
 

 ในช่วง 4 ปีแรก (พ.ศ. 2544 - 2547) เป็นช่วงเวลาของการสร้างความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอน

ภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 สิ้นสุดระยะเวลาการถ่ายโอนในปีที่ 10 (พ.ศ. 2553) มีการปรับบทบาทของราชการส่วนกลาง ราชการ

ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภารกิจถ่ายโอน รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 หลังจากปีที่ 10 (พ.ศ. 2554) เป็นต้นไป ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงบริการ

สาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 ในข้อเท็จจริง ปัจจุบันการถ่ายโอนภารกิจก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จสิ้นแม้ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาประมาณ 6 ปี  

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปกครองท้องถิ่น เห็นความส าคัญของการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ยังมีปัญหาอยู่ รวมทั้งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงได้จัดท ารายงานแผนปฏิรูปฉบับนี้ขึ้น 

17 



26 

ปัญหาของการกระจายอ านาจที่ผ่านมา 

1. การด าเนินนโยบายกระจายอ านาจขาดความจริงจัง 

2. การจัดท าแผนการกระจายอ านาจและการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ  
ขาดความต่อเนื่อง จนส่งผลให้การกระจายอ านาจทางด้านภารกิจ งบประมาณ 
และบุคคลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความต่อเนื่องไปด้วย 
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3. กระบวนการถ่ายโอนมีลักษณะบนลงล่างให้ความส าคัญแก่ส่วนราชการ โดย 
ไม่ค านึงถึงความพร้อม และความสมัครใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ
ไม่ได้พิจารณาถึงแผนรองรับการถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดการจัดท า
และสอบถามถึงความพร้อมและความสมัครใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ประเภทที่รับการถ่ายโอน ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  
มีความสามารถในการจัดเก็บรายได้ไม่เท่ากัน  ตลอดจนมีบุคลากรที่มีทักษะความรู้
ความสามารถทางเทคนิคที่แตกต่างกัน 

ปัญหาของการกระจายอ านาจทีผ่่านมา 
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ปัญหาของการกระจายอ านาจที่ผ่านมา 

5. การถ่ายโอนภารกิจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ และไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจคืนส่วนราชการเดิมได้ เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง มีความพร้อมในการรับโอนภารกิจไม่เท่ากัน 

4. การถ่ายโอนด าเนินการไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ส่วนราชการที่ถ่ายโอนมุ่งเน้น
เฉพาะการถ่ายโอนภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในแผนการกระจายอ านาจฯ       
และแผนปฏิบัติการฯ โดยไม่ค านึงถึงการถ่ายโอนงบประมาณและบุคลากร 
รวมทั้ง การแก้ไขระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
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6. องค์กรขับเคล่ือนนโยบายกระจายอ านาจขาดประสิทธิภาพและขาดเอกภาพ        
ในการด าเนินงาน ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ เน้น
บทบาทในการท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุมของคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจฯ ขาดการประสานงานกับส่วนราชการ และไม่สามารถบังคับให้
ส่วนราชการปฏิบัติตามแผนได้ ขาดแรงผลักดันให้เกิดการกระจายอ านาจอย่าง
แท้จริง ตลอดจนขาดการประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ     
มีการท างานที่ซ้ าซ้อนกันในบางภารกิจที่ส่งผลให้ขาดเอกภาพในการด าเนินงาน 

ปัญหาของการกระจายอ านาจที่ผ่านมา 
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หลักการถ่ายโอนภารกิจ 

กรณีที่มีการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. แล้ว 

ให้มีการทบทวนโดยยื่นค าร้องต่อคณะอนุกรรมการอ านวยการ
การกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบ และเสนอความเหน็ต่อ ก.ก.ถ. เพื่อพิจารณา 
เป็นรายกรณีไป 

หากเกินขีดความสามารถ และไม่สามารถด าเนินการได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ให้ถือเป็นหน้าที่ของ อปท. ต้องร้องขอความช่วยเหลือจาก อปท.  
ขนาดใหญ่หรือส่วนราชการด าเนินการไปพลางก่อน โดยยังถือเป็น
ทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์ หรือหน้าที่ของ อปท. กรณีเกินขีดความสามารถ
ของ อปท. ที่ร้องขอ ให้เสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาเป็นรายกรณีไป 

โอนเกินขอบเขต หรือผิดหลักการ หรือเงื่อนไข หากเกินขีดความสามารถ ไม่สามารถด าเนินการได ้
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1. อปท. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ 

2. อปท. ใหญ่ขึ้น (งาน เงิน คน) 

3. อปท. มีจ านวนน้อยลง 

4. อปท. ต้องพ่ึงตนเองมากขึ้น 

5. อปท. ต้องเน้นภารกิจการศึกษา และคุณภาพชีวิตมากขึ้น 

6. อปท. ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น 

7. เป้าหมายสุดท้าย คือ ความอยู่ดี มีสุขของประชาชนในท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต 



1. ให้ความส าคัญกับภารกิจตามกฎหมายจัดต้ังและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน + ปัญหา + 
ความต้องการของประชาชน 

2. ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องและเชื่อมโยงเป็นเครื่องมือในการท างาน 
3. ยึดหลักธรรมาภิบาล (คุ้มค่า โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรวจสอบได)้ 
4. การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
5.มาตรฐานการบริการสาธารณะ + ดีกว่าเดิม + ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม 



ประชาชน
ผู้รับบริการ 

ความพงึพอใจ 

ผู้บริหาร 

ปัจจยัเข้า กระบวนการ 
ใหบ้ริการ บริการ 

ผลผลิต 

ผู้ปฏบิัตงิาน 
การประเมนิ การวเิคราะห์การ

ปรับปรุง 

ความจ าเป็น 

ประชาชน
ผู้รับบริการ 

การพฒันาและปรับปรุง 
คุณภาพการให้บริการของ  อปท.  

ความต้องการ 

ผู้บริหาร 

กระบวนการ 
ใหบ้ริการ บริการ 

ผู้ปฏบิัตงิาน 

ความจ าเป็น 

ประชาชน
ผู้รับบริการ 

การพฒันาและปรับปรุง 
คุณภาพการให้บริการของ  อปท.  

ความต้องการ 
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