
 

 

 

กรมทรัพยากรน ้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

รายงานผลการตรวจสภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

 

ระบบประปาหมู่บ้าน.......................................................................................................................... 

รหัสพื้นท่ี.................หมู่ท่ี........................ต าบล....................................อ าเภอ................................... 

จังหวัด............................................................................................................................................... 

 

ตรวจสภาพเมื่อวันท่ี...........................เดือน................................................พ.ศ................................ 

 

 

 

 

 

                                              จัดท้าโดย ส้านักงานทรัพยากรน ้า าา ................... 

 

 



 

แผนที่ตั งระบบประปาหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสาาพระบบประปาหมู่บ้าน 

ตรวจสภาพเมื่อวันที่................เดือน....................................ปี พ.ศ........................................................................  
ระบบประปาหมู่บ้าน............................................................................................................................. ................ 
รหัสพ้ืนที.่.......................ประเภทของระบบประปา..................................หน่วยงานก่อสร้าง................................ 
ก่อสร้างงบประมาณ ปี พ.ศ.................ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ...............วงเงินค่าก่อสร้าง(ถ้ามีข้อมูล)............... 

ที่ตั งระบบประปา 

หมู่บ้าน......................................หมู่ที.่...................ต าบล...................................อ าเภอ......................................... 
จังหวัด.........................................................  
ค่าพิกัด  N(Y)                               E(X)                              ระวาง                       Zone           

โปรดใส่เ รื่องหมาย  และกรอกข้อ วามในช่องว่าง 
1. สรุปสภาพปัจจุบันของระบบประปา 
  1.ไม่มีระบบประปา 
      1.1 ไม่เคยมีระบบประปา ตามบันทึกถ้อยค า ลงวันที่................................................................................. 
      1.2 รื้อถอนแล้ว (เคยมีระบบประปา) ตามบันทึกถ้อยค า ลงวันที่............................................................... 
  2.ระบบประปาใช้งานได้ 
      2.1 ใช้งานได้ดี 
      2.2 ใช้งานอยู่แต่สภาพช ารุดต้องปรับปรุงซ่อมแซม 
  3.ระบบประปาไม่ได้ใช้งาน 
      3.1 ไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ 
      3.2 ไม่ได้ใช้งานแล้ว และไม่สามารถซ่อมแซมได้ 

2. ข้อมูลการสอบถามนายก อปท.(หรือผู้บริหาร) เกี่ยวกับการส่งมอบระบบประปา 

ชื่อนายก อปท.(หรือผู้บริหาร)............................................ต าแหน่ง....................................โทร............................. 
      2.1 ท้องถิ่นยินดีรับมอบทันทีที่กรมทรัพยากรน้ าส่งมอบ 
      2.2 ท้องถิ่นยินดีรับมอบ หากกรมทรัพยากรน้ าปรับปรุง ซ่อมแซม ส่วนที่ช ารุดแล้ว 
      2.3 ท้องถิ่นไม่รับมอบ เนื่องจาก......... 
                ไม่สามารถบริหารจัดการเองได้    อยู่ในความดูแลของหน่วยงานอ่ืน....................................... 
                อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหมู่บ้าน      อ่ืนๆ............................................................... 

ผู้ส ารวจ(จนท. ของ สทภ.) 
ลงชื่อ........................................................................     
(............................................................................)
ต าแหน่ง............................................................ ....... 
โทร........................................................................... 

ผู้ให้ข้อมูล (ช่าง อปท. หรือ จนท.) 
ลงชื่อ........................................................................     
(............................................................................)
ต าแหน่ง................................................................... 
โทร........................................................................... 

  



โปรดใส่เ รื่องหมาย  √  ลงในช่องผลการตรวจสอบ 

รายการตรวจสอบ 

สาาพการใช้งาน 

หมายเหต ุใช้ได้
สภาพดี 

ใช้ได้
สภาพไมดี่ 

ใช้ไม่ได้ 

1. ระบบน  าดิบ 

   1.1 แหล่งน  าดิบ 
      น้ าผวิดิน ระบุชื่อ..........................................   
      น้ าใต้ดนิ 
      อื่นๆ..............................................................  

   

    1.2 อาคารโรงสูบน  าดิบ 
     - สภาพคอนกรีต 
     - การทรุดตัว 
     - รอยแตก 
     - สิ่งผิดปกติอ่ืน.................................................... 
       ................................................................ ....     

   

   1.3 ท่อส่งน  าดิบ  

 

 

 

 

 

 

    1.4 บ่อบาดาล     

   1.5 เครื่องสูบน  าดิบ  จ านวน...........ชุด 
          ชนิดของเคร่ืองสูบน  า 
( ) ซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด.........แรงม้า.............โวลท์ 
       อายุการใช้งาน................ปี 
( ) หอยโข่ง ขนาด................แรงม้า.............โวลท ์
       อายุการใช้งาน................ปี 
( )    อื่นๆ................................................................. 
       ..…………………………………………………………..... 

    

   1.6 ระบบไฟฟ้า 
     - สภาพทั่วไป 
     - อุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ า 
     - สิ่งผิดปกติอ่ืน.................................................... 
       ............................................................... ..... 

    

 

 



โปรดใส่เ รื่องหมาย  √  ลงในช่องผลการตรวจสอบ 

รายการตรวจสอบ 

สาาพการใช้งาน 

หมายเหต ุใช้ได้
สภาพดี 

ใช้ได้
สภาพไมดี่ 

ใช้ไมไ่ด้ 

2. ระบบผลิตน  า 

2.1 อาคารผลิตน  า     
     - สภาพคอนกรีต 
     - การทรุดตัว 
     - รอยแตก 
     - สิ่งผิดปกติอ่ืน................................................... 
       ................................................................ ....                                                                

    

2.2 ถังน  าใส                                                                    
     - สภาพคอนกรีต 
     - การทรุดตัว 
     - รอยแตก 
     - ป้ายบอกระดับน้ า 
     - สิ่งผิดปกติอ่ืน................................................... 
       ............................................................... ..... 

    

   2.3 หอถังสูง 

      - สภาพคอนกรีต 
      - การทรุดตัว 
      - รอยแตก 
      - ป้ายบอกระดับน้ า 
      - สิ่งผิดปกติอ่ืน.................................................. 
        ............................................................... ....    

    

   2.4 โรงสูบน  าด ี

      - สภาพคอนกรีต 
      - การทรุดตัว 
      - รอยแตก 
      - สิ่งผิดปกติอ่ืน................................................. 

    

   2.5 อุปกรณ์ควบคุม (เครื่องกล) 
      - สภาพทั่วไป 
      - สิ่งผิดปกติอ่ืน................................................. 

    

 



โปรดใส่เ รื่องหมาย  √  ลงในช่องผลการตรวจสอบ 

รายการตรวจสอบ 

สาาพการใช้งาน 

หมายเหต ุใช้ได้
สภาพดี 

ใช้ได้
สภาพไมดี่ 

ใช้ไม่ได้ 

   2.6 เครื่องสูบน  าดี  จ านวน...........ชุด 
         ชนิดของเคร่ืองสูบน  า 
( ) หอยโข่ง ขนาด................แรงม้า.............โวลท ์
        อายุการใช้งาน................ปี 
( ) หอยโข่ง ขนาด................แรงม้า.............โวลท ์
        อายุการใช้งาน................ปี 
( )  อื่นๆ................................................................... 
          ................................................................... 

    

   2.7  ระบบไฟฟ้า 
     - สภาพทั่วไป 
     - อุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ า 
     - สิ่งผิดปกติอ่ืน...................................................  

   

   2.8 ชุดควบคุมการจ่ายคลอรีน     

   2.9 ประตูน  า เช็ควาล์ว ท่อ ฯลฯ ภายในระบบผลิต        

3. ระบบจ่ายน  า 

   3.1 ท่อจ่ายน  า     

   3.2 มิเตอร์     

   3.3 อื่นๆ................................................................     

4. องค์ประกอบอื่น 

   4.1 รางระบายน  า     

   4.2 ป้ายการประปา     

   4.3 ประตู, รั ว     

   4.4 อื่นๆ................................................................ 
              ................................................................ 

    

 



รูปถ่ายระบบประปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     (เพ่ิมเติมรูปได้.....) 

 

 



รูปถ่ายอา าร/อุปกรณ์/เ รื่องมือที่ช้ารุดเสียหาย 

 
 

                                              

 

 

                                              

 

 

 
 

............................................................................................................................. .................. 

.................................................................................................................................... ............ 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

.......................................................................................................... ..................................... 

............................................................................................................................. ................... 

                                                                                                     (เพ่ิมเติมรูปได้.....) 



แบบฟอร์มรายละเอียดการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา บาดาลขนาด………………..............…………… 

รหัสพ้ืนที่..............................ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน. ............................................................. หมู่. ..................... 

ต าบล. ........................................... ... อ าเภอ. ...................................................จังหวัด............................................. 

โปรดท าเครื่องหมาย  และกรอกข้อความในช่องว่าง 
รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม 

       1. บ่อบาดาล                          ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       2. โรงสูบน้ าด ี                        ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       3. รางระบายน้ า                      ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       4. ป้ายการประปา                    ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       5. ป้ายบอกระดับน้ าในถังน้ าใส     ของเดิม     เพิ่มของใหม่             
       6. ประต,ู รั้ว                           ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       7. การประสานท่อระหว่างระบบ                   ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
       8. การประสานท่อภายในโรงสูบน้ าดิบ             ของเดิม     เพิ่มของใหม ่ 
       9. การประสานท่อภายในโรงสูบน้ าดี               ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
       10. การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ       ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
       11. ระบบกรองน้ าดาลขนาด …………… ลบ.ม./ชม.            ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       12. ถังน้ าใส ขนาดจุ ………. ลบ.ม.          ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
       13. หอถังสูง ขนาดจุ ………. ลบ.ม.         ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
       14. ระบบท่อส่งน้ าดิบ                        ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
       15. ระบบท่อจ่ายน้ าประปา                  ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
       16. เครื่องสูบน้ าดิบ ชนิด................ขนาด......แรงม้า......เฟส.......โวลท์ จ านาน......ชุด ของเดิม  เพิ่มของใหม ่
       17. เครื่องสูบน้ าดี ชนิด................ขนาด......แรงม้า......เฟส.......โวลท์ จ านาน......ชุด   ของเดิม  เพิ่มของใหม่ 
       18. เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน/ถังจ่ายคลอรีน       ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       19. เครื่องมือประจ าการประปา                           ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       20. เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ า          ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
อ่ืนๆ.................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
.................................................................................................................................................... ............................ 

แนบใบแสดงรายละเอียดการปรับปรุง/ซ่อมแซมแต่ละรายการ 
 

 

 
 

      ช่ือ                                                           ผูส้ ำรวจ 

( ......................................................... ) 

       ต  ำแหน่ง................................................... 

วนัท่ี.............เดือน..........................พ.ศ......... 



แบบฟอร์มรายละเอียดการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา ผิวดินขนาด…………………………………… 

รหัสพ้ืนที่..............................ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน. ............................................................. หมู่. ..................... 

ต าบล. ........................................... ... อ าเภอ. ...................................................จังหวัด............................................. 

โปรดท าเครื่องหมาย  และกรอกข้อความในช่องว่าง 
 รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม 
       1. แหล่งน้ าดิบ                        ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       2. โรงสูบน้ าดิบ                       ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       3. โรงสูบน้ าด ี                        ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       4. รางระบายน้ า                      ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       5. ป้ายการประปา                    ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
       6. ป้ายบอกระดับน้ าในถังน้ าใส     ของเดิม     เพิ่มของใหม่             
       7. ประต,ู รั้ว                           ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       8. การประสานท่อระหว่างระบบ                   ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
       9. การประสานท่อภายในโรงสูบน้ าดิบ             ของเดิม     เพิ่มของใหม ่ 
       10. การประสานท่อภายในโรงสูบน้ าดี               ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
       11. การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ       ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
       12. ระบบกรองน้ าผิวดินขนาด …………… ลบ.ม./ชม.            ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       13. ถังน้ าใส ขนาดจุ ………. ลบ.ม.          ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
       14. หอถังสูง ขนาดจุ ………. ลบ.ม.         ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
       15. ระบบท่อส่งน้ าดิบ                        ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
       16. ระบบท่อจ่ายน้ าประปา                  ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
       17. เครื่องสูบน้ าดิบ ชนิด................ขนาด......แรงม้า......เฟส.......โวลท์ จ านาน......ชุด ของเดิม  เพิ่มของใหม ่
       18. เครื่องสูบน้ าดี ชนิด................ขนาด......แรงม้า......เฟส.......โวลท์ จ านาน......ชุด   ของเดิม  เพิ่มของใหม่ 
       19. เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน/ถังจ่ายคลอรีน       ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       20. เครื่องมือประจ าการประปา                           ของเดิม     เพิ่มของใหม่ 
       21. เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ า          ของเดิม     เพิ่มของใหม ่
อ่ืนๆ............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ................................................... 

แนบใบแสดงรายละเอียดการปรับปรุง/ซ่อมแซมแต่ละรายการ 
 

 

 

 

      ช่ือ                                                           ผูส้ ำรวจ 

( ......................................................... ) 

       ต  ำแหน่ง................................................... 

วนัท่ี.............เดือน..........................พ.ศ......... 



ใบแสดงรายละเอียด 

การปรับปรุง/ซ่อมแซมแต่ละรายการ 

พร้อมแนบแบบแปลน (ถา้ม)ี 
และใบ ปร.4 ปร.5 

 

 

 

   
 

 

  

  

 

  
  
  

      
    

   

 

 

 

 

 

 

 



ระบบประปาหมู่บ้านจ าแนกตามหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน ประเภท/ขนาด ก าลังการผลิต หมายเหตุ 
กรมทรัพยากรน้ า 
  
  
  
  
  
  

บาดาลขนาดเล็ก 2.5 ลบ.ม./ชม.   
บาดาลขนาดกลาง 7 ลบ.ม./ชม.   
บาดาลขนาดใหญ่ 10 ลบ.ม./ชม.   
บาดาลขนาดใหญ่มาก 20 ลบ.ม./ชม.   
ผิวดินขนาดกลาง 5 ลบ.ม./ชม.   
ผิวดินขนาดใหญ่ 10 ลบ.ม./ชม.   
ผิวดินขนาดใหญ่มาก 20 ลบ.ม./ชม.   

กรมอนามัย 
  
  
  
  

บาดาลขนาดเล็ก 1 ลบ.ม./ชม.   
บาดาลขนาดกลาง 7 ลบ.ม./ชม.   
บาดาลขนาดใหญ่ 10 ลบ.ม./ชม.   
ผิวดิน 10 ลบ.ม./ชม.   
ผิวดินขนาดใหญ่ 20 ลบ.ม./ชม.   

กรมโยธาธิการ 
  
  
  
  
  
  
  

บาดาล 2.5 ลบ.ม./ชม.   
 5 ลบ.ม./ชม.   
 10 ลบ.ม./ชม.   
ผิวดิน 10 ลบ.ม./ชม.   
  20 ลบ.ม./ชม.   
ระบบน้ าสะอาดหมู่บ้านมาตรฐาน ก.
(ประปาบาดาล) 

10 ลบ.ม. ความจุของหอถังสูง 

ระบบน้ าสะอาดหมู่บ้านมาตรฐาน ข.
(ประปาบาดาล) 

8 ลบ.ม. ความจุของหอถังสูง 

ระบบน้ าสะอาดหมู่บ้านขนาดใหญ่
(ประปาบาดาล) 

20 ลบ.ม. ความจุของหอถังสูง 

ส านักงานเร่งรัด 
พัฒนาชนบท 

ประปาแหล่งน้ าใต้ดิน ขนาด 50 ครวัเรือน 
ขนาด 100 ครัวเรือน 

จ านวนครัวเรือน 

ประปาแหล่งน้ าผิวดิน ขนาด 50 ครัวเรือน 
ขนาด 100 ครัวเรือน 

จ านวนครัวเรือน 

 
 



 

 

 

เอกสารตางๆ สําหรับใชอางอิง 

ในการปฏิบัติงาน 









































 

แผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

1.  ความเป็นมา 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง-

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 ก าหนดให้คณะกรรมการจัดท าแผนตามมาตรา 30 และ

แผนปฏบิัติการตามมาตรา 32 ให้แล้วเสรจ็ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่กรรมการเร่ิมปฏบิัติหน้าที่ ซึ่ง

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 30 ของพระ

ราช-บัญญัติดังกล่าว น้ัน คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอรัฐสภาทราบ 

พร้อมทั้งได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 18 

มกราคม 2544 

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 30 แห่ง 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน โดยองค์กร -

ปกครองส่วนท้องถิ่นใดหรือแห่งใดที่มีความพร้อมในการรับการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในภารกิจ 

ให้ด าเนินการถ่ายโอนภายใน 4 ปี ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดหรือแห่งใด     

ที่ไม่สามารถที่จะรับการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่และภารกจิภายใน 4 ปี ให้ด าเนินการถ่ายโอนภายใน 

10 ปี รวมทั้งก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็น

สดัส่วนต่อรายได้รัฐบาลภายในปี พ.ศ. 2544 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลภายในไม่เกิน พ.ศ. 2549 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 35 โดยการเพ่ิมสดัส่วนอย่างต่อเน่ือง ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ

ที่ถ่ายโอน 

มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ      

ดังกล่าว ได้ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนดขั้นตอนการ

กระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยต้องมี

สาระส าคัญ ดังต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดรายละเอียดของอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบจะต้องกระท า โดยในกรณีใดเป็นอ านาจและหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของรัฐหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้ก าหนด

แนวทางวิธปีฏบิัติเพ่ือประสานการด าเนินการให้เกดิประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 



-2- 

 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธดี าเนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและ

อากรให้เพียงพอแก่การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี โดยต้องค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐในการให้บริการสาธารณะ

เป็นส่วนรวมด้วย 

(3) รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายที่จ าเป็น

เพ่ือด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ก าหนดนโยบายและมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค   

ไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยการสร้างระบบการถ่ายเทก าลังคนสู่ท้องถิ่น และสร้างระบบความก้าวหน้า  

สายอาชีพที่เหมาะสม 

ส าหรับแผนปฏบิัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง- 

ส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความส าคัญกบัการกระจายอ านาจการปกครองไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามมาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และในมาตรา 282 ถึง

มาตรา 290 ที่ให้ความเป็นอสิระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีอิสระในการก าหนดนโยบาย

การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง

โดยเฉพาะ ทั้งน้ีรัฐบาลเป็นผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นภายในกรอบของ

กฎหมาย รวมทั้งก าหนดวิสยัทศัน์การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

2. แผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น     

ตามมาตรา 32 (1) : การถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

2.1 หลกัการ  

       รูปแบบการถ่ายโอน ยึดหลักเกณฑท์ั่วไปของแผนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีรูปแบบการถ่ายโอน 3 ลักษณะ  ดังน้ี 

(1)  ภารกจิที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง แบ่งเป็น 3 ประเภท 

(1.1) ภารกจิที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการหรือผลิตบริการ 

สาธารณะเอง 

(1.2) ภารกจิที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการร่วมกบัองคก์ร      

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ 

(1.3) ภารกจิที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ แต่องค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจซื้อบริการจากภาคเอกชน สว่นราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(2)   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกบัรัฐ 

(3) ภารกิจที่รัฐยังคงด าเนินการอยู่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจะ

ด าเนินการได้ 

2.2 สาระส าคญั 

2.2.1 ภารกิจที่จะถ่ายโอน 

การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ             

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มี 

ภารกิจถ่ายโอน ด าเนินการจัดท าแผนปฏบิัติการเบื้ องต้นตามกรอบแนวทางที่ก าหนด และน ามา

รวบรวมบูรณาการเป็นแผนปฏบิัติการที่สมบูรณ์ ซึ่งมีขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอน/วิธปีฏบิัติ และ

ปีที่ถ่ายโอน โดยมีการเร่งรัดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้ครบ และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตาม

มาตรา 30 (1) แต่บางช่วงของระยะเวลา เช่น ประเภทช้ันของ อบต. ซึ่งมีความแตกต่างกนั อาจมี

ความเหลื่อมล า้กนับ้าง ในปี 2546 และปี 2547 แต่โดยหลักการถ้าเป็นเร่ืองเกี่ยวกับงบประมาณ

และเป็นภารกิจที่ซ า้ซ้อนกับภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ หรือหาก

เป็นกรณีที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน จะเร่ิมถ่ายโอน ในปี 

2546 ส าหรับกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกบังบประมาณ เช่น การเปรียบเทยีบปรับ จะถ่ายโอนในปี 2545 

แผนปฏบิัติการได้ระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอน และระบุกิจกรรมเป็น 

2 ประเภท คือ ประเภท “เลือกท าโดยอิสระ” เน่ืองจากภารกิจหลายเร่ืองไม่ควรบังคับให้องค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่นท ากจิกรรมตามแผนงานงบประมาณที่ส่วนราชการตั้งไว้เดิม องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นควรมีอิสระในการที่จะเลือกท ากิจกรรมประเภทน้ีตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เหน็ความจ าเป็น  และประเภท “หนา้ที่ที่ตอ้งท า” โดยมีหลักเกณฑว่์า งานใดที่เป็นเร่ืองของการ

มอบอ านาจและการใช้อ านาจ รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชนหรือความจ าเป็น

ขั้นพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อรับโอนไปแล้ว ถือว่าเป็นความรับผิดชอบขององค์กร     

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังต้องด าเนินการต่อไป เพ่ือเป็นหลักประกันในการจัดบริการสาธารณะแก่

ประชาชนเมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน-

ท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบการถ่ายโอนภารกิจทั้ง 6 ด้าน รวมมีการถ่ายโอนภารกิจทั้งสิ้น 

245 เร่ือง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกจิ 50 กรม ใน 11 กระทรวง ดังน้ี 

(1) ดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน มีภารกจิถ่ายโอน จ านวน 87 เร่ือง มีส่วนราชการ

ที่ถ่ายโอนภารกิจ จ านวน 17 กรม ใน 7 กระทรวง แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ

ต่างๆ คือ 
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(1.1) การคมนาคมและการขนส่ง 

(1.1.1) ทางบก 

(1.1.2) ทางน า้ 

(1.2) สาธารณปูโภค 

(1.2.1)แหล่งน า้/ระบบประปาชนบท 

(1.3) สาธารณปูการ 

(1.3.1) การจัดให้มีและควบคุมตลาด 

(1.4) การผงัเมือง 

(1.5) การควบคุมอาคาร 

(2)  ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจถ่ายโอน จ านวน 103 เร่ืองมี       

ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ จ านวน 26 กรม ใน 7 กระทรวง แบ่งเป็น

กลุ่มภารกจิต่างๆ คือ 

(2.1) การส่งเสริมอาชีพ 

(2.2) งานสวัสดิการสงัคม 

(2.2.1) การสงัคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เดก็ สตรี  

            คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 

(2.3) นันทนาการ 

(2.3.1) การส่งเสริมกฬีา 

(2.3.2) การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

(2.4) การศึกษา 

(2.4.1) การจัดการศึกษาในระบบ 

(2.4.2) การศึกษานอกระบบ 

(2.5) การสาธารณสขุ 

(2.5.1) การสาธารณสขุ การรักษาพยาบาลและการป้องกนั 

            ควบคุมโรคติดต่อ 

(2.6) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจัดการเกี่ยวกบัที่อยู่อาศัย 

(3)  ดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย มี   

ภารกิจถ่ายโอน จ านวน 17 เร่ือง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ จ านวน 

9 กรม ใน 6 กระทรวง แบ่งเป็นกลุ่มภารกจิต่างๆ ดังน้ี 

(3.1) การส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธเิสรีภาพของ  
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 ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

         (3.2) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

(3.3) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ  

ทรัพย์สนิ 

(4)    ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่อง-

เที่ยว มีภารกจิถ่ายโอน จ านวน 19 เร่ือง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกจิ 

จ านวน 6 กรม ใน 5 กระทรวง แบ่งเป็นกลุ่มภารกจิต่าง ๆ คือ 

(4.1) การวางแผน 

(4.2) การพัฒนาเทคโนโลยี 

(4.3) การส่งเสริมการลงทุน 

(4.4) การพาณิชยกรรม 

(4.5) การพัฒนาอุตสาหกรรม 

(4.6) การทอ่งเที่ยว 

(5)    ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้ม 

มีภารกจิถ่ายโอน จ านวน 17 เร่ือง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกจิ จ านวน

9 กรม ใน 4 กระทรวง  แบ่งเป็นกลุ่มภารกจิต่าง ๆ คือ 

(5.1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและ          

บ ารุงรักษาป่า 

(5.2) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  

(5.3) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(6)  ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ มีภารกิจ

ถ่ายโอน จ านวน 2 เร่ือง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ จ านวน 1 กรม  

ใน 1 กระทรวง ในกลุ่มภารกจิต่อไปน้ี 

(6.1) การปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 
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2.2.2 แนวทางการด าเนนิการ 

(1) การถ่ายโอนภารกิจ หมายถึง การที่ราชการบริหารส่วนกลางและราชการ

บริหารส่วนภมิูภาคจะลดหรือยุติบทบาทจากผู้ปฏบิัติเปลี่ยนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ปฏิบัติแทน และจะต้องมีการถ่ายโอนงาน เงิน และจัดสรรบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม การตั้งงบประมาณไว้ที่ส่วนราชการดังที่เคยปฏบิัติมายังไม่ใช่การถ่ายโอน

ภารกจิที่แท้จริง การถ่ายโอนภารกจิจะต้องเช่ือมโยงกบัเร่ืองการเงิน การคลัง งบประมาณ และการ

แบ่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

(2) เร่ืองการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากองค์กร-

ปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่มีความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่สามารถด าเนินการตาม

โครงการถ่ายโอนภารกิจได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันที่

จะต้องร้องขอหรือขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 

และให้ถือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการร้องขอจะต้องให้การช่วยเหลือ

สนับสนุนการด าเนินการอย่างเตม็ก าลังความสามารถ รวมทั้งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ถ่ายโอน

ภารกิจจะต้องจัดท าแผนเตรียมความพร้อมและด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กร-    

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)   ให้ส านักงบประมาณจัดงบประมาณให้กบัส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจและ

ที่ก ากบัการถ่ายโอนภารกจิเพ่ือใช้เตรียมความพร้อมให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4) ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประชา-

สัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบว่าภารกิจประเภทใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น    

ผู้จัดท า และภารกจิใดราชการบริหารส่วนกลางเป็นผู้จัดท า เพ่ือประชาชนจะได้ขอความช่วยเหลือ

หรือร้องเรียนได้ถูกต้อง 

(5) เร่ืองการพิจารณาอนุมัติหรือการอนุญาตต่าง ๆ ในบางเร่ืองจะมีกฎหมาย

ก าหนดเร่ืองการอุทธรณ์ไว้ ส าหรับเร่ืองที่ยังไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก าหนดให้มีระบบและขั้นตอนของการอุทธรณ์ไว้ให้ชัดเจนต่อไป 

(6) แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ เป็นแผนที่มีสถานะ    

ยืดหยุ่น ดังน้ัน ในการถ่ายโอนภารกิจหากไม่สามารถปฏบิัติตามเงื่อนเวลาในการถ่ายโอนหรือมี

เหตุสดุวิสยั และไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนภารกิจ น าเร่ืองเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดท าและก ากับ

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการพิจารณาทบทวน 

และขยายเวลาการถ่ายโอนภารกิจ   เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ  พิจารณา

เสนอ 
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คณะรัฐมนตรีขออนุมัติปรับแผนได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. แผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

    ตาม มาตรา 32 (2) :การกระจายอ านาจทางการเงิน การคลงั และงบประมาณ ใหแ้ก่ 

    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

3.1 หลกัการและเหตุผล 

เน่ืองจากแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2543 

ได้ก าหนดเป้าหมายให้มีการถ่ายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะของรัฐให้แก่องค์กร-     

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจฯ โดยการถ่ายโอนภารกจิดังกล่าวท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน 

รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นต้องหาแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปรับปรุง

หลักเกณฑก์ารแบ่งสรรภาษีอากร และเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม

กับความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของ    

งบประมาณเพ่ือการถ่ายโอนและงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการให้บริการสาธารณะขององค์กร    

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อาจเพ่ิมขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกนัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนา

ศักยภาพทางการเงิน  การคลัง โดยเพ่ิมประสทิธภิาพในการจัดเกบ็และจัดหารายได้ขององค์กร-

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สามารถด าเนินภารกจิที่ได้รับมอบหมายและภารกิจที่ได้ถ่ายโอน

ไปมีมาตรฐานตามที่รัฐก าหนด และลดช่องว่างทางการคลังระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขดีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางการคลงั

บนพ้ืนฐานรายได้ของตนเองในระยะยาว จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนด

ขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2 วตัถุประสงค ์

เพ่ือให้มีการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลังและงบประมาณให้แก่องค์กร     

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2543  ก าหนดแนวทางวิธปีฏบิัติและระยะเวลาการ

กระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน 

และสามารถปรับวิธกีารด าเนินงานให้สอดคล้องกบัภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละ

ประเภทตามระยะเวลาที่เหมาะสม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  

เพ่ือให้มีการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และก าหนดวงเงินและรูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนที่เหมาะสมให้  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล    

การก าหนดมาตรการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง 



-8- 

 

เสริมสร้างความเข้าใจและความเต็มใจในการจ่ายภาษีของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์กร-     

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3 เป้าหมาย 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้ของรัฐบาล

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2544 โดยให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนถึงปี พ.ศ.  

2549 ให้มีรายได้คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยค านึงถึงภารกิจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบเป็นส าคัญ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพ

ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมี

มาตรฐานคุณภาพการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผดิชอบ 

3.4 แนวทาง 

โดยที่โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันประกอบด้วย

รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเกบ็หรือจัดหาเอง รายได้จากภาษีอากรที่รัฐแบ่ง จัดสรรหรือ

จัดเกบ็เพ่ิมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและอื่นๆ ซึ่งในปัจจุบัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเกบ็รายได้ของตนเองคิดเป็นสดัส่วนที่น้อยมากเม่ือเปรียบเทยีบกบั

รายรับทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วน   ท้องถิ่นตามแผนการกระจายอ านาจฯ แล้ว ระยะแรกโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วน ท้องถิ่นจะเปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีเงินรายได้จากงบประมาณเพ่ือการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมขึ้น

อกีแหล่งหน่ึง ซึ่งในระยะต่อไปงบประมาณเพ่ือการถ่ายโอนน้ีจะเป็นเงินอุดหนุนทั้งหมด ด้วยเหตุ

น้ี เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพ่ึงรายได้ของตนเองมากขึ้นและลดการช่วยเหลือ

จากรัฐบาล ดังน้ัน รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องหาแนวทางพัฒนาแหล่งรายได้

ใหม่พร้อมกบัการพัฒนาประสทิธภิาพการจัดเกบ็รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันให้เพ่ิมมากขึ้น จึงก าหนดแนวทางในการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลังให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 

(1)  ศึกษาวิเคราะห์ฐานะการคลังและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยศึกษาวิเคราะห์รายจ่ายและรายได้ รวมทั้งดุลการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม   

ภารกิจและแผนปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจ เพ่ือให้ทราบภารกิจและขนาดวงเงินที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องใช้เพ่ือด าเนินการตามภารกิจน้ัน และทราบความแตกต่างทางการคลังขององค์กร     

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร       

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อไป 

 (2)ปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเกบ็หรือจัดหาเอง โดยการ

เสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษี อาท ิการขยายฐานภาษี การก าหนดอตัราภาษี      
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การเพ่ิมประสทิธภิาพการจัดเกบ็ภาษี การเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได้รูปแบบ

อื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดการผลักภาระการจัดเกบ็รายได้ดังกล่าวไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอื่นหรือ   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้

ของตนเองที่สอดคล้องกบัศักยภาพทางเศรษฐกจิที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐแบ่ง จัดสรรหรือจัดเกบ็เพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วน-

ท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์

และประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี การก าหนดวิธกีารจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรม 

สอดคล้องกบัหลักการและเหตุผลของการจัดเกบ็ภาษีแต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการ

เพ่ิมภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือเกบ็เพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ๆ 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขั้น ทั้งน้ีหลักเกณฑก์ารจัดสรรหรือจัดเกบ็เพ่ิมต้อง

สะท้อนแหล่งก าเนิดของภาษีน้ันๆ เป็นส าคัญ 

(4) ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยให้ความส าคัญกับภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล การลด

ช่องว่างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะการคลังแตกต่างกัน การกระตุ้นให้องค์กร-

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองทางการคลังบนพ้ืนฐานรายได้ของ    

ตนเองในระยะยาว การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริการสาธารณะที่มี

มาตรฐานตามที่รัฐบาลก าหนด รวมทั้งการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาล หรือสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นซึ่งเกนิขดีความสามารถทางการ

คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (5) ทบทวนการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนด     

ขั้นตอน ระยะเวลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กร-    

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนรายได้ตามเป้าหมายของ

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(6)  เสริมสร้างวินัยทางการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และมีรายได้ส าหรับการบริหารงานตามภารกิจของตนเองและ

ที่ได้รับการถ่ายโอนเพ่ิมมากขึ้น 

4.   แผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตาม 

มาตรา 32 (3)  :  การแกไ้ขหรือจดัใหมี้กฎหมายที่จ าเป็นเพือ่การด าเนนิการตาม

แผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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4.1 หลกัการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในเร่ืองการถ่ายโอนภารกิจการ

ให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการอยู่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถึงการจัดสรร

ภาษี อากร เงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ส าหรับการถ่ายโอนภารกจิบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบาง 

ภารกิจจ าเป็นจะต้องด าเนินการแก้ไข หรือจัดให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง เพ่ือรองรับ

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหาร หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภารกิจที่ได้รับ

การถ่ายโอนให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งแผนปฏบิัติการได้ก าหนดภารกิจการถ่ายโอนไว้ 6 ด้าน และในแต่ละ

ด้านจะต้องมีการแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายฯ  ดังต่อไปน้ี 

  (1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน  13  ฉบับ 

  (2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน  7  ฉบับ 

  (3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนสงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

       จ านวน  32  ฉบับ 

  (4)  ด้านการวางแผน การสง่เสริมการลงทนุ พณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว  

       จ านวน 6 ฉบับ  

  (5)  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

       จ านวน 5 ฉบับ 

(6)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

       จ านวน  1  ฉบับ 

4.2  วตัถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง รองรับการ

ด าเนินการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้รับ

การถ่ายโอนตามที่ก าหนดในแผนปฏบิัติการ  

 2. เพ่ือจัดหมวดหมู่กฎหมายที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างใหม่ให้      

สอดคล้องกบัการถ่ายโอนภารกจิให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ก าหนดไว้  

3. เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการการ

กระจายอ านาจได้ทราบภารกจิและหน้าที่ที่ต้องด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบ 

  4.3  แนวทางการด าเนนิงาน 

1. กรณีหน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจเห็นว่า การเสนอขอแก้ไขหรือให้มี

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ตรงตามที่แผนปฏิบัติก าหนดไว้ ให้หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจ 

ด าเนินการเสนอขอแก้ไขหรือให้มีกฎหมายไปตามแนวทางปฏบิัติของทางราชการต่อไป 
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 2. กรณีหน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจเหน็ว่าการเสนอให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย หรือ

มีสาระส าคัญที่แตกต่างหรือนอกเหนือจากที่แผนปฏบิัติการฯ ก าหนดไว้ให้ด าเนินการ ดังน้ี 

 2.1 กรณีความแตกต่างน้ัน มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญจาก 

แนวทางการถ่ายโอนภารกจิตามที่แผนปฏบิัติการฯ ก าหนดไว้ ให้หน่วยงานถ่ายโอนด าเนินการ หารือ

กับส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ เพ่ือท าการตรวจสอบภารกิจที่จะต้องถ่ายโอนตาม

แผนปฏบิัติการฯ ร่วมกนัก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

  2.2 กรณีความแตกต่างน้ันเป็นผลท าให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงใน

สาระส าคัญของการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นจากที่ก าหนดไว้

ในแผนปฏิบัติการฯ ให้หน่วยงานถ่ายโอนเสนอเร่ืองมายังส านักงานคณะกรรมการการกระจาย

อ านาจฯ เพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการจัดท าและก ากับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา

กฎหมายฯ พิจารณา เม่ือได้รับความเหน็ชอบแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้ 

  2.3 กรณีความแตกต่างน้ันเป็นผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลักการ

สาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ให้หน่วยงานถ่ายโอนเสนอเร่ืองมายังส านักงาน

คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ พิจารณา

 3. กรณีการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการเร่ืองใด จะต้องมีการแก้ไข

กฎหมายหลายฉบับ และมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการประสานในการปฏบิัติ ให้

หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกจิ ซึ่งเป็นภารกิจหลักตามแผนปฏบิัติการฯ เป็นผู้รับผิดชอบจัดให้มีการ

ประชุมร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อยุติ หากไม่สามารถด าเนินการได้หรือไม่สามารถหา

ข้อยุติได้ให้เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ วินิจฉัย 

(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 

5. แผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตาม

มาตรา 32 (4) : การจัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

โดยก าหนดนโยบายและมาตรการการกระจายบุคลากรจากส่วนกลางและราชการส่วน

ภูมิภาคไปสู่ทอ้งถิน่ รวมทั้งการสรา้งระบบการถ่ายเทก าลงัคนสู่ทอ้งถิน่ และสรา้งระบบ

ความกา้วหนา้สายอาชีพที่เหมาะสม  

5.1 หลกัการ 

(1) ความสอดคล้องกบัการถ่ายโอนภารกจิให้ท้องถิ่น 

การถ่ายโอนบุคลากรจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วน

ภมูิภาค ต้องมีความสอคดล้องกับแผนปฏบิัติก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจตามที่ก าหนดใน

แผนการกระจายอ านาจ ทั้งในด้านรูปแบบ วิธกีาร พ้ืนที่ ช่วงเวลา ฯลฯ 

(2) ค านึงถึงภาระหน้าที่และความพร้อมของท้องถิ่น 
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การถ่ายโอนบุคลากรต้องค านึงถึงภาระหน้าที่และความพร้อมขององค์กร   

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายด้านบุคคลอันจะเกิดกับองค์กรปกครองส่วน   

ท้องถิ่น 

(3) กระบวนการถ่ายโอนมีความคล่องตัวและจูงใจ 

      กระบวนการถ่ายโอนบุคลากรสู่ท้องถิ่น ต้องมีความราบร่ืนคล่องตัว ยืดหยุ่น 

และจูงใจให้ข้าราชการไปท างานในท้องถิ่น 

(4) การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต้องยึดหลกัการตามระบบคุณธรรมและได้ 

มาตรฐาน 

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต้องยึดหลักการตามระบบคุณธรรมและมี

มาตรฐานในหลักการและหลักเกณฑ์วิธีการที่ส าคัญใกล้เคียงกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ มีกลไกดูแลความเป็นธรรม มีหลักประกันความก้าวหน้า ค่าตอบแทน      

สวัสดิการ  และสทิธปิระโยชน์ต่างๆ 

5.2  สิทธิประโยชนข์องขา้ราชการ 

(1) ข้าราชการที่ถ่ายโอนไปปฏบิัติงานในท้องถิ่น จะได้รับสทิธปิระโยชน์ไม่ต ่า 

กว่าที่เคยได้รับอยู่เดิม 

(2) ข้าราชการที่ต้องออกจากราชการในกรณีที่ต้องมีการยุบเลิกต าแหน่งให้   

รัฐบาลให้สทิธปิระโยชน์ชดเชยตามความเหมาะสม 

5.3  กลไกสนบัสนุนการถ่ายโอน 

(1) คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และบุคลากร ท าหน้าที่ 

     (1.1)  ก ากบัดูแลการถ่ายโอนก าลังคนให้เป็นไปตามแผนปฏบิัติการการ 

     กระจายอ านาจฯ สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้น 

     (1.2)  เสนอแนะนโยบายและมาตรการต่างๆ เกี่ยวกบัการถ่ายโอนก าลังคน 

     ต่อคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ 

     (1.3)  วิเคราะห์สดัส่วนก าลังคนที่จะต้องถ่ายโอนไปพร้อมกบัภารกจิที่จะ 

     ถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจฯ โดยมีผู้แทนคณะกรรมการ- 

     การกระจายอ านาจฯ ผู้แทนส่วนราชการที่มีภารกจิต้องถ่ายโอนตาม 

     แผนการกระจายอ านาจฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการพิจารณาด้วย 

     (1.4)  ตรวจสอบการด าเนินการยุบ เกลี่ย โอน ย้าย และการใช้ประโยชน์ 

     ด้านอตัราก าลังและอตัราต าแหน่งของส่วนราชการที่มีการถ่ายโอน 

     ภารกจิและก าลังคน 

(2) ศูนย์พัฒนาและถ่ายโอนบุคลากรภาครัฐ ส านักงาน ก.พ. ท าหน้าที่ 

     (2.1)  ให้ค าปรึกษาแนะน าการถ่ายโอนก าลังคนจากส่วนราชการต่างๆ 
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     (2.2)  ให้บริการจัดคนลงพ้ืนที่ในกรณีที่ได้รับการร้องขอหรือกรณีที่มีปัญหา 

(2.3) เป็นศูนยก์ลางประสานและปฏบิัติการด้านการพัฒนาและเพ่ิมทกัษะ 

ข้าราชการก่อนไปปฏบิัติงานในท้องถิ่น 

     (2.4)  ให้บริการจัดหางานให้แก่ข้าราชการที่ต้องออกจากราชการกรณีไม่ 

      สมัครใจไปปฏบิตัิงานในท้องถิ่นหรือกรณีมีการยุบเลิกต าแหน่ง 

(3)  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น (ก.ถ.)  

กระทรวงมหาดไทย ท าหน้าที่   

       (3.1)  ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานใกล้เคียง 

      กบัการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ และจูงใจให้ 

      ข้าราชการถ่ายโอนไปสู่ท้องถิ่น 

      (3.2) ปรับปรุงการจดัระบบราชการของราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับ 

      การถ่ายโอนภารกจิและก าลังคนจากส่วนกลาง 

      (3.3) วางระบบบรรจุแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ข้าราชการจากส่วนกลาง 

      หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถสงู มาบรรจุแต่งตั้งเป็น 

      พนักงาน/ข้าราชการของท้องถิ่นในระดับสงูได้ทนัท ีเพ่ือให้ท้องถิ่น 

      พร้อมรับภารกจิที่จะถ่ายโอนจากส่วนกลาง 

      (3.4) วางระบบแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างราชการส่วนกลางและราชการ- 

          ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีการถ่ายเทและแลกเปลี่ยนความรู้  เทคนิค- 

      วิทยาการ และประสบการณซ์ึ่งกนัและกนั 

(4)  กระทรวงมหาดไทย ท าหน้าที่ 

        (4.1)  ส่งเสริม สนับสนุน การปฏบิัติงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

      (4.2)  ก ากบัดูแลองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ตามที่กฎหมายก าหนด 

(4.3)  พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มศีักยภาพในการ  

          ปฏบิัติงาน 

(4.4)  ประสานความต้องการบุคลากรของท้องถิ่นในการรับการถ่ายโอน 

  (5)  ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ท าหน้าที่  

(5.1)  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัภารกจิทีถ่่ายโอนให้แก่ส่วนราชการและ   

         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        (5.2)  ประสานความร่วมมือกบัส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วน 

      ท้องถิ่นทุกประเภท ทีมี่การถ่ายโอนภารกจิและรองรับการถ่ายโอน 

        (5.3)  เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง ในการให้ข้อมูล สนับสนุนเกี่ยวกบัการกระจาย 
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      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (6) ส่วนราชการที่มีภารกจิถ่ายโอน ท าหน้าที่ 

 (6.1)  จัดท าแผนการถ่ายโอนบุคลากร โดยระบุจ านวนและต าแหน่ง  

      ให้สอดคล้องกบัภารกจิที่ถ่ายโอน ดังน้ี 

(6.1.1) ภารกจิที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการได้เอง 

โดยมีกฎหมายให้อ านาจไว้แล้ว และ/หรือองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการอยู่แล้ว เป็นภารกจิที ่

ไม่มีเทคโนโลยีหรือมีแต่ไม่สงูมากนักองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสามารถรับโอนได้ทนัทบุีคลากรสามารถ 

ถ่ายโอนไปพร้อมภารกจิทีมี่การถ่ายโอนได้ทนัทใีห้

ข้าราชการถ่ายโอนไปพร้อมกบัภารกจิน้ัน 

(6.1.2)     ภารกจิที่ถ่ายโอนไปแล้วไม่ต้องถ่ายโอนบุคลากรตามไป 

(6.1.3)  ภารกจิที่ร่วมกนัท าระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นโดยวเิคราะห์สดัส่วนก าลังคนที่ต้องไปปฏบิตัิงาน  

ในท้องถิ่นและสดัส่วนก าลงัคนที่ด าเนินการในส่วนกลาง 

 หรือส่วนภมูิภาค 

(6.2) ก าหนดเกณฑแ์ห่งความพร้อม การเตรียมการถ่ายโอนบุคลากร  

 (6.3) จัดท าแผนการฝึกอบรมบุคลากรด้านต่าง ๆ ทั้งน้ี ควรด าเนินการให้ 

             เสรจ็สิ้นก่อนการถ่ายโอน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน  

 ส่งเสริมสมรรถนะขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  

(6.4) จัดตั้งศูนย์บริหารการถ่ายโอนบุคลากรประจ าแต่ละส่วนราชการที่มี 

          การถ่ายโอน 

(6.5) วางระบบการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพของส่วนราชการหลัง 

จากการถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วน   

ท้องถิ่น 

  (7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่ 

 (7.1) วิเคราะห์ความต้องการอตัราก าลังขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แต่ละประเภทแต่ละชั้น 

               (7.2) จัดท าแผนพัฒนาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น 

  (7.3) จัดท าระบบโครงสร้างองค์กรพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานเดยีวกนัในแต่ละ 

 ประเภทและแต่ละแห่ง โดยค านึงถึงภารกจิหลักทีไ่ด้รับการถ่ายโอน 

 ขดีความสามารถทางการบริหารทางการเงิน การคลัง และอตัราก าลัง 

 เป็นหลกั 

        (7.4) ปรับหรือขยายโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับการถ่ายโอน 
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      (7.5) สร้างหลักประกนัความก้าวหน้าแก่ข้าราชการที่ถ่ายโอน 

(8) ให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณตามความจ าเป็นเพ่ือให้ข้าราชการที่ ถ่ายโอน 

ไปปฏบิัติงานในท้องถิ่น   ได้รับสทิธปิระโยชน์ไม่ต ่ากว่าที่เคยได้รับอยู่เดิม   ช่วงเวลา 5 ปีแรกที่ 

ข้าราชการถ่ายโอนไปปฏบิัติงานในท้องถิ่น 

6. การบงัคบัใชข้องแผนปฏิบติัการ 

(1)  มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 

ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ จัดท าแผนปฏบิัติการตามมาตรา 32 แล้ว ให้เสนอ

คณะรัฐมนตรีให้ความเหน็ชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับ

ต่อไป 

(2) แผนปฏิบัติการที่ประกาศใช้ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้อง

ด าเนินการตามแผนปฏบิัติการน้ัน 

(3) ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนปฏิบัติการใช้บังคับ 

คณะกรรมการกระจายอ านาจฯ อาจเสนอคณะรัฐมนตรีปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับ

สภาพการณ์น้ันได้ 

(4) ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ มีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจ

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ ให้คณะกรรมการรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบปัญหาและ

อุปสรรคและแนวทางแก้ไขด้วย 

(5) มาตรา 34  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 

ก าหนดให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ พิจารณาทบทวนการก าหนดอ านาจและหน้าที่และ

การจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ด าเนินการตามแผนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกนิ

ห้าปีนับแต่วันที่มีการก าหนดอ านาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได้ ทั้งน้ี จะต้องพิจารณา

ถึงความเหมาะสมของการก าหนดอ านาจและหน้าที่ และการจัดสรรรายได้เพ่ือกระจายอ านาจ

เพ่ิมขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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