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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ 

การออกแบบสถาบันทางการเมืองและการบริหารของประเทศถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของระบบการเมืองและการบริหารในการจัดสรรทรัพยากร ก าหนด
ทิศทางและนโยบายการพัฒนา และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนั้นหาก
ออกแบบไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและความไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งย่อมส่งผลเสียต่อ
การพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการถกเถียงและปรับเปลี่ยนระบบการเมืองและการบริหาร
ประเทศอยู่ตลอดเวลาเพื่อแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนตามบริบทและความท้าทายใหม่ 

  การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นเป็นประเด็นในการออกแบบสถาบันการเมืองและการ
บริหารที่มีการถกเถียงกันมาอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีการกระจายอ านาจในรูปแบบของการมอบ
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย หากแต่
บทบาทและความส าคัญขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในระยะแรก การ
ปกครองท้องถิ่นได้รับการพัฒนาในฐานะเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยให้ประชาชนเรียนรู้การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ทางอ้อม แต่ต่อมาด้วยความกังวลต่อความมั่นคงของประเทศและอุดมการณ์ความเชื่อทางการเมือง การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทยอยู่ในภาวะชะงักงัน มีการยุบสภาท้องถิ่น และแต่งตั้งข้าราชการควบต าแหน่ง
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากนั้น ถึงแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับมาด าเนินงาน 
มีการเลือกตั้งสภาและผู้บริหาร แต่บทบาท อ านาจหน้าที่และงบประมาณจ ากัด การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นงานสนับสนุน จนกระทั่งประเทศไทยเข้าสู่การปฏิรูปการเมืองภายหลัง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทและความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและการปกครองท้องถิ่นใน ทั้งนี้เพราะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมุ่งสู่การปฏิรูปทางการเมืองทั้ง
ระบบ หัวใจส าคัญ คือ การลดการรวมศูนย์อ านาจรัฐและกระจายอ านาจสู่ประชาชน โดยกลไกหนึ่งคือ 
การเพ่ิมบทบาทและความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วงนั้นมีการออกกฎหมายใหม่หลาย
ฉบับเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจ อาทิ เช่น พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 
2542 พระราชบัญญัติการบริหารบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจและส านักงานคณะกรรมการฯ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายการกระจายอ านาจมากกว่า
ทศวรรษที่ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นได้ส่งผลต่อการปลี่ยน
แปลงระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประการ อาทิ เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกผู้สภาและ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและมีส่วนร่วมใน
การบริหารกิจการของท้องถิ่น มีการกระจายอ านาจหน้าที่และงบประมาณ องค์กรมีบทบาทในการ
จัดบริการประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งริเริ่มนวัตกรรมการบริหารและมีผลงาน
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
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อย่างไรก็ตามการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ประการ
แรก กระบวนการกระจายอ านาจไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนด อาทิ เช่น การแก้ไข
กฎหมายสนับสนุนการกระจายอ านาจ การพัฒนาสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
ก าหนด  รวมทั้งความไม่ชัดเจนและเอกภาพของนโยบายการกระจายอ านาจและนโยบายรัฐบาล ส่วน
ราชการไม่ถ่ายโอนงานหรือถ่ายโอนแต่ไม่สนับสนุนการท างานของท้องถิ่น ประการที่สอง ปัญหาในเชิง
ระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งส่งกระทบต่อความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ 
เช่น การออกแบบเป็นระบบ 2 ชั้น เกิดความซ้ าซ้อนในหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวนมากขนาดเล็ก งบประมาณไม่เพียงพอ ระบบเงินอุดหนุนส่งเสริมระบบการวิ่งเต้นและช่องทาง
ทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีแรงจูงใจในการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อศักยภาพและปัญหา
เฉพาะพ้ืนที่ รวมทั้งปัญหาระบบการบริหารงานบุคคลที่ยังไม่ส่งเสริมคนมีความรู้ความสามารถ องค์กร
ปกครองท้องถิ่นบางส่วนไม่สามารถในการจัดบริการสาธารณะ หรือไม่ด าเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน และ
ส่งคืนงาน ประการที่สาม ปัญหาความไม่ไว้วางใจต่อองค์กรปกครองส่วนถิ่น ภาพลักษณ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสื่อมวลชนเป็นภาพลบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกมองว่ามีปัญหาทุจริตจ านวน
มาก การท าโครงการประชานิยม ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ พาประชาชนท่องเที่ยว การเลือกตั้งท้องถิ่น
ไม่สุจริต และเป็นช่องให้ผู้มีอิทธิพลเข้าสู่ต าแหน่ง รวมถึงการเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติ ส่งผลต่อ
ความขัดแย้งในพ้ืนที่ 

ด้วยปัญหาและข้อจ ากัดของการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว จึงมีกลุ่ม
องค์กรและภาคส่วนต่างๆ เสนอแนวทางปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น 
บางข้อเสนอเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะ อาทิ เช่น การยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะซ้ าซ้อนพ้ืนที่ 
การเสนอให้มีสภาการปกครองท้องถิ่นและจัดตั้งหน่วยงานการดูงานการปกครองท้องถิ่นเป็นเอกภาพ เพ่ือ
แก้ปัญหากลไกการขับเคลื่อนนโยบายที่กระจัดกระจาย รวมทั้งมีการเสนอให้ยกฐานะองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นเทศบาล เป็นต้น บางข้อเสนอในการปฏิรูปท้องถิ่นในทิศทางใหม่ อาทิ เช่น ข้อเสนอตามแนวคิด
จังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งสู่การยกร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ... และ การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือเมืองพิเศษน าไปสู่การยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .. .เป็นต้น 

ในสภาวะที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงของรวบรวมความคิดความเห็นเพ่ือการปฏิรูปประเทศ วิทยาลัย
พัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าจึงเห็นความจ าเป็นในการศึกษาทบทวนแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง การศึกษาผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งสร้างความเข้าใจร่ว มกันเกี่ยวกับ
ประเด็นการการกระจายอ านาจและจัดท าข้อเสนอแนะต่อทิศทางการกระจายอ านาจและการปกครอง
ท้องถิ่นท่ีตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศไทย   

ในส่วนของโครงการวิจัยนี้ มุ่งศึกษา “บริการสาธารณะ” ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด และ การรับถ่ายโอนบริการสาธารณะจากส่วนราชการใน
ส่วนกลางตามท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ
การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่หนึ่ง และ ฉบับที่สอง 

ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะทั้งที่เป็นอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น และ การจัดท าบริการสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอนมาจาก
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ส่วนราชการในส่วนกลาง มาเป็นเวลา 15 ปี นับตั้งแต่ปี 2543  แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประการ เช่นปัญหาใครจะเป็นผู้ท าบริการสาธารณะ
ระหว่างส่วนราชการในส่วนกลาง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   การถ่ายโอนบริการสาธารณะของส่วน
ราชการไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการนั้นบรรผลแค่ไหน    อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคของ
การด าเนินการบริการสาธารณะ  และ ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงใด    งานศึกษาวิจัยนี้มุ่งจะหาค าตอบจากปัญดังกล่าว และเสนอแนวทางการ
แก้ไขเพ่ือพัฒนาการท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือศึกษาประสบการณ์และผลด าเนินงานของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านการท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เพ่ือศึกษาประเด็นที่ยังเป็นข้อถกเถียงปัญหาและปัญหาของการท าบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) เพ่ือสังเคราะห์ข้อเสนอทิศทางการปฏิรูปการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทย ด้านการจัดท าบริการสาธารณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรศึกษำ กำรกระจำยอ ำนำจและกำรปกครองท้องถิ่นกับกำรบริกำรสำธำรณะ 

 1. ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริการสาธารณะ 

 2.  สภาพปัญหาและข้อจ ากัดในการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 3. ขอเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ 

 4. หลักคิดในการออกแบบและประสบการณ์ในต่างประเทศ 

 5. สังเคราะห์ข้อเสนอและน าข้อเสนอในการพัฒนาความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจดบริการสาธารณะ 

 

วิธีกำรศึกษำ 

 วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเน้นการสังเคราะห์จากเอกสาร (Documentary 
Research)  โดยอิงกับข้อมูลการศึกษาวิจัยประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลการกระจายอ านาจ
ของไทย ที่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินการวิจัยประเมินผลให้กับส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ผู้วิจัยเป็น
นักวิจัยหลักในโครงการดังกล่าว 
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แนวควำมคิดว่ำด้วยระบบกำรกระจำยอ ำนำจในประเทศต่ำงๆ1 

1. แนวควำมคิดอันเป็นรำกฐำนของระบบกำรกระจำยอ ำนำจ อันวา ชาห์ (Shah 2006) แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มคือ (1) Centralism (2) Corporatism (3) Separatism (Federalism) และ (4) 
Localism การจ าแนกดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะชี้ให้เห็นถึงแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบระบบ
การกระจายอ านาจในประเทศต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น ในโลกที่เป็นจริงระบบการกระจายอ านาจใน
แต่ละประเทศ อาจมีการประยุกต์ใช้หลายแนวความคิดผสมผสานกัน โดยมีแนวความคิดแบบหนึ่งแบบใด
เป็นพื้นฐานหลักก็ได้ 

(1) Centralism   ในระบบการกระจายอ านาจแบบ Centralism นี้ รัฐบาลระดับชาติมีบทบาท
หลักในการบริหารประเทศและจัดบริการสาธารณะ และเป็นผู้ก าหนดระบบการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
อปท. เป็นส่วนประกอบหนึ่งของกลไกการบริหารประเทศของรัฐบาล  รัฐบาลมีอ านาจจัดตั้ง ยุบ ก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตราเป็นกฎหมายหรือค าสั่งของฝ่ายบริหาร โดยนัยดังกล่าวนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่แตกต่างจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยทั่วไป เพียงแต่มีอิสระในการ
บริหารงานมากกว่า และมีอ านาจจัดเก็บภาษีตามท่ีรัฐบาลกาหนดให้เท่านั้น 

ในด้านการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างรัฐบาล-ท้องถิ่น นิยมใช้หลัก Residualism ท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่จ ากัด และตีความตามหลักกฎหมายมหาชนเช่นเดียวกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยทั่วไป 
หน้าที่ของท้องถิ่นจะเน้นหนักในด้านการจัดบริการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ มากกว่า
ตัวประชากร และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม 

ในด้านการคลัง รัฐบาลเป็นเจ้าของฐานภาษีหลักทั้งหมด (เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น) 
ท้องถิ่นอาจได้ส่วนแบ่งฐานภาษีที่ส าคัญรองลงมา เช่น ภาษีทรัพย์สิน (เช่น อังกฤษและประเทศแถบ
อเมริกาเหนือ) และค่าธรรมเนียม ค่าบริการภายในท้องถิ่น เป็นต้น หากรัฐบาลต้องการ “กระจายอ านาจ” 
ให้ท้องถิ่นมีหน้าที่เพ่ิมขึ้น ก็จะให้เงินโอน/เงินอุดหนุนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับดุลพินิจ (นโยบาย) 
ของรัฐบาลแต่ละยุคสมัย 

ทั้งนี้ประเทศท่ีใช้ระบบการกระจายอ านาจแบบ Centralism ส่วนใหญ่เป็นประเทศรัฐเดี่ยว แต่ก็
มีบางกรณีที่มีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐได้ด้วย เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย เป็นต้น 

รูปแบบประเทศฝรั่งเศส  ระบบการปกครองของฝรั่งเศสยึดหลักความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ตามแนวคิดของรุสโซและวอลแตร์ ควบคู่ไปกับการมีระเบียบวินัยและการจัดความสัมพันธ์แนวดิ่ง (ล าดับ
ชั้นการบังคับบัญชา) ที่ต่อเนื่องกัน ตามแนวคิดของนโปเลียน รัฐบาลระดับชาติและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศสจึงมีลักษณะผสมผสานกัน ทั้งในทางการเมืองและการบริหาร ในทางการเมือง
นั้น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในระดับชาติและท้องถิ่นพร้อมๆ กันได้  เช่น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย อาจมีต าแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองใดเมืองหนึ่งได้ในเวลาเดียวกัน เป็นต้น ใน
ขณะเดียวกัน หน่วยงานของรัฐบาลระดับชาติก็สามารถสั่งการหรือมอบอ านาจให้หน่วยงานของท้องถิ่น ใน
สายงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการใดๆ กันโดยตรงได้ เช่น กระทรวงสาธารณสุขสามารถสั่งการ หรือ
                                                           
1
 คณะรัฐศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั . รายงานการศึกษาโครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการกระจายอ านาจของไทย, เสนอตอ่ส านกัปลดั
ส านกันายกรัฐมนตรี(ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน)  ,มีนาคม 2557 , (ศาสตราจารย์ ดร.จรัส  สวุรรณมาลา เป็น
นกัวิจยัโครงการท่ีรับผิดชอบในการทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศ ในการขบัเคลื่อนการกระจายอ านาจ,บทท่ี 9) 
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มอบหมายงานให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยตรง ดังนั้นมีผู้เรียก
ระบบการปกครองท้องถิ่นของฝรั่งเศสว่าเป็นระบบการควบคุมคู่ขนาน (Dual supervision model)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศสส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ประชากรเฉลี่ยน้อยกว่า 1 หมื่นคน 
และมีอ านาจหน้าที่จ ากัดอีกท้ังต้องพ่ึงพาแหล่งรายได้จากเงินอุดหนุนของรัฐบาลกลางเป็นหลัก หน่วยงาน
ของรัฐบาลในระดับชาติจึงยังคงมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในด้านการจัดบริการสาธารณะต่างๆ 
ประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสส่วนใหญ่อีกทั้งประเทศกาลังพัฒนาส่วนหนึ่งนิยมจัดระบบการ
ปกครองแบบฝรั่งเศส 

รูปแบบประเทศสหราชอาณาจักร ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศอังกฤษมีส่วนคล้ายกับ
ของประเทศฝรั่งเศส กล่าวคือ เป็นการปกครองแบบรวมศูนย์ รัฐบาลระดับชาติมีอ านาจและบทบาทใน
การจัดบริการสาธารณะกว้างขวาง โดยเฉพาะบริการสาธารณะที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชน 
(people-oriented public services) เช่น สาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคม เป็นต้น ส่วนราชการ
ของรัฐบาลระดับชาติสามารถมอบหมายภารกิจในการจัดบริการเหล่านี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป
ด าเนินการ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ตรวจสอบก ากับดูแลมาตรฐานการจัดบริการของ
ท้องถิ่น ประสานงานและแม้กระทั่งให้ข้าราชการในส่วนกลางไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ประเทศอังกฤษไม่มีหน่วยงานระดับภูมิภาค แต่มีข้าราชการและหน่วยงานตัวแทนของกระทรวง
ทบวงกรมส่วนกลางกระจายอยู่ในพ้ืนที่จ านวนมาก ท าหน้าที่ดังกล่าว) “อ านาจหน้าที่” ที่จัดว่าเป็นของ
ท้องถิ่นจริงๆ จะเป็นกลุ่มบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ (Area-oriented public services) เท่านั้น 
เช่น ถนน การจัดการขยะ น้าเสีย ประปา เป็นต้น   ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งรายได้หลัก
จากภาษีทรัพย์สิน ซึ่งมีจ านวนจ ากัด ประมาณ 1 ใน 3 ของรายจ่าย จึงต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เป็นหลักราว 2 ใน 3 ของรายจ่าย ประจ าปี นอกจากนั้น ระบบการบริหารจัดการของท้องถิ่นก็เป็นระบบ
ที่มีฝ่ายสภาท้องถิ่นเข้มแข็ง ฝ่ายบริหารอ่อนแอ ในขณะที่องค์กรปกครองท้องถิ่นมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มี
ประชากรเฉลี่ยประมาณ 120 ,000 คน มีรายจ่ายรวมกันโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 12 ของรายได้
ประชาชาติ (GDP) 

รูปแบบประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รัฐธรรมนูญของออสเตรเลียมิได้รับรองสถานะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลมลรัฐ มีอ านาจก าหนดระบบการปกครองท้องถิ่นของตนเอง มลรัฐ
ต่างๆ ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่จ ากัด เช่น ถนน สะพาน ทางเดิน ระบบระบายน้า การดูแล
ผู้สูงอายุ เด็กก่อนวัยเรียน ป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง การจัดการขยะและควบคุมมลพิษ ควบคุมดูแล
สัตว์เลี้ยง กิจการภัตตาคาร ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ เป็นต้น  องค์กรปกครองท้องถิ่นใน
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีรายได้เพียงร้อยละ 3 และมีรายจ่ายร้อยละ 6 ของรายจ่ายภาครัฐ 
รายได้หลักมาจากภาษีทรัพย์สิน (ประมาณร้อยละ 70) ที่เหลือประมาณร้อยละ 30 เป็นเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลมลรัฐ 

รูปแบบประเทศอินเดีย อินเดียเคยมีระบบการปกครองตนเองในพ้ืนที่ที่เข้มแข็งที่สุดประเทศหนึ่ง
ในโลก โดยเฉพาะในยุคก่อนราชวงค์โมกุล ในยุคนั้นหมู่บ้านต่างๆ มีการปกครองตนเองตามวิถีหรือ
วัฒนธรรมการปกครองของท้องถิ่น เช่น มีผู้น าท้องถิ่น สภาผู้อาวุโส (Sarpanch or numberdar) รวม
เรียกว่า Panchayat ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตรากฎหมาย รักษาความสงบเรียบร้อย จัดบริการสาธารณะ
พ้ืนฐาน จัดการที่ดิน จัดการความขัดแย้ง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และจัดเก็บภาษี ในยุคต่อมา ประเทศอินเดีย
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เข้าสู่ภาวะสงครามและถูกครอบครองหลายครั้ง ท าให้การปกครองท้องถิ่นอ่อนแอและค่อยๆ ล่มสลายลง
ไป รัฐบาลในยุคราชวงศ์โมกุลก าหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (Panchayat) เก็บภาษีส่งรัฐบาล
ส่วนกลาง แต่ก็ยังให้ท้องถิ่นปกครองตนเองต่อไปได้ แต่ในยุคอาณานิคมของอังกฤษนั้น ผู้ปกครองอังกฤษ
ใช้ระบบรวมศูนย์อ านาจอย่างเข้มงวด ท าลายระบบการปกครองท้องถิ่นลงไป ผู้น าท้องถิ่นที่ยอมอยู่ภายใต้
อ านาจของอังกฤษได้รับสิทธิการครอบครองที่ดินเป็นรางวัลตอบแทน ท าให้เกิดชนชั้นศักดินา (Feudal 
aristocracy) ซึ่งมีอ านาจผูกขาดทั้งในทางการเมืองและทางเศรษฐกิจขึ้นอย่างกว้างขวาง รัฐบาลอังกฤษยัง
แต่งตั้งข้าราชการจากส่วนกลางไปท าหน้าที่บริหารจัดการในระดับท้องถิ่นโดยตรง   หลังยุคอาณานิคม
รัฐบาลระดับชาติได้รับอิสรภาพ แต่องค์กรปกครองท้องถิ่นยังคงอยู่ภายใต้การระบบการรวมศูนย์ของ
รัฐบาลต่อไป ระบบ feudal aristocracy ถูกท าลายลงโดยการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งท าให้ชนชั้นผู้ปกครองใน
ระดับท้องถิ่นค่อยๆ หมดไป แต่ส่วนที่แยกไปเป็นประเทศปากีสถานนั้น การปฏิรูปที่ดินไม่ประสบผลส าเร็จ 
ท าให้ชั้นปกครองในระดับท้องถิ่นยังคงยึดครองอ านาจทางการเมืองในระดับท้องถิ่นยู่ต่อไป 

รูปแบบประเทศจีน ประเทศจีนเน้นความเป็นเอกภาพของระบบการปกครอง โดยมีรัฐบาล
ระดับชาติเป็นศูนย์กลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังระดับจังหวัดและระดับล่างลงไป มีสถานะเป็นส่วน
หนึ่งของรัฐบาลระดับชาติ นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงกันโดยผ่านกลไกการ
เลือกตั้งภายพรรคคอมมิวนิสต์ ฝ่ายข้าราชการประจ าในระดับท้องถิ่น ทั้งระดับจังหวัดและระดับรองลงไป 
ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการระดับชาติ มีสายการบังคับบัญชาแยกตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆ 
ชัดเจน   แต่ส าหรับด้านการจัดบริการสาธารณะนั้น รัฐได้ก าหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัด
และระดับล่างมีบทบาทมากกว่ารัฐบาลที่อยู่ระดับสูงขึ้นไป ท าให้รายจ่ายขององค์กรปกครองท้องถิ่นมี
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 51.4 ของรายจ่ายรวมในภาครัฐ มีพนักงานท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 89 ของ
ก าลังคนในภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่หลายด้าน ซึ่งในประเทศอ่ืนๆ ถือเป็นหน้าที่
ของรัฐบาลระดับชาติ เช่น การประกันสังคม/การว่างงาน ความมั่นคงและความปลอดภัย เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศจีนมีขีดความสามารถทางการคลังและการจัดบริการที่
แตกต่างกันมาก (disparity) ท าให้ท้องถิ่นในบางพ้ืนที่จัดบริการได้ดี ในขณะที่หลายพ้ืนที่ท าได้เพียง
บางส่วนเท่านั้น 

(2) Corporatism  ในระบบการกระจายอ านาจแบบ Corporatism นี้ รัฐบาลยอมรับสถานะ
ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น “หุ้นส่วน” ที่
ส าคัญของรัฐบาล ในการบริหารงานของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน ท้องถิ่น
และรัฐบาลไม่ใช่ “คู่แข่ง” หรือ “คู่ต่อสู้เพ่ือแย่งชิงอ านาจและพ้ืนที่ทางการเมือง” ในความสัมพันธ์แบบ
หุ้นส่วนรัฐบาลและท้องถิ่นจะเน้นความร่วมมือระหว่างกัน ร่วมกันรับผิดชอบการแบ่งปันทรัพยากร ตลอด
จนถึงการสร้างความไว้วางใจกัน ในขณะเดียวกัน ก็จะเคารพในความเป็นตัวตนของรัฐบาลและท้องถิ่น 

การจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่นจะยึดหลักเกณฑ์ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency 
principle) และความรับผิดชอบ (Accountability principle) ของการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ 
มากกว่าการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของรัฐบาล-ท้องถิ่นแบบตายตัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทเดียวกันอาจมีหน้าที่แตกต่างกันไปตามขนาดของท้องถิ่นและสภาวะทางกายภาพ เศรษฐกิจสังคม 
ฯลฯ ของท้องถิ่นแห่งต่างๆ ในขณะเดียวกันรัฐบาลและท้องถิ่นระดับบน เช่น จังหวัด มณฑล เป็นต้น ก็



~ 7 ~ 
 

อาจเข้าไปท าหน้าที่จัดบริการของท้องถิ่นระดับล่าง ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งที่ไม่
สามารถด าเนินในเรื่องนั้นๆ ก็ได้ ดังนี้เป็นต้น 

ในด้านการคลัง การกระจายอ านาจแบบ Corporatism นิยมใช้ระบบภาษีร่วม (Shared taxes) 
มากกว่าการแยกฐานภาษีระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่นออกจากกัน การใช้ระบบภาษีร่วมนี้ มีนัยว่ารั ฐบาล
และท้องถิ่นมีแหล่งรายได้ร่วมกัน ส่วนที่ว่าจะแบ่งสัดส่วนกันอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับระดับรายจ่ายที่จ า เป็น
ของรัฐบาลและท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมักจะมีส่วนแบ่งรายได้จากภาษีมากกว่าที่ท้องถิ่นได้รับเสมอ 
มากบ้างน้อยบ้าง แต่ส่วนต่างของรายได้เหนือรายจ่าย หรือที่เรียกว่า “ช่องว่างทางการคลังแนวตั้ง” นั้นก็
มักจะถูกก าหนดให้จัดสรรเป็นเงินโอน/เงินอุดหนุนให้ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการลดช่องว่างทางการคลังระหว่าง
ท้องถิ่นด้วยกันเอง หรือท่ีเรียกว่า “ช่องว่างทางการคลังแนวนอน” ไปในที่สุด    ประเทศท่ีนิยมใช้หลักการ
กระจายอ านาจแบบนี้ ส่วนใหญ่มีรูปแบบการปกครองแบบรัฐเดี่ยว ดังเช่นญี่ปุ่นเป็นต้น แต่ก็มีกรณีของ
ประเทศท่ีมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐที่ใช้หลักการกระจายอ านาจแบบนี้เช่นกัน เช่นในกรณีของ
ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน เป็นต้น 

รูปแบบประเทศญี่ปุ่น การจัดการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ในประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นขึ้นในยุคเมจิ 
ประมาณปีทศวรรษที่ 1890 ซึ่งจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เน้นการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่รัฐบาล
ระดับชาติ ตามแบบฝรั่งเศสและเยอรมัน การจัดการปกครองพ้ืนที่ประกอบด้วยจังหวัด และเทศบาล ใน
สมัยเมจิ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย (Ministry of 
Interior) ซึ่งจะท าหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินกิจการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก   หลังยุคสงครามโลกครั้งที่สอง การจัดการ
ปกครองพ้ืนที่ของประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน มีการยกเลิกภูมิภาค (จังหวัด) และปรับ
สถานะของจังหวัดให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น มีผู้ว่าฯ มาจากการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทยก็ปรับ
บทบาทจากการท าหน้าที่ควบคุมท้องถิ่น มาเป็นการสนับสนุนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นนับตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเริ่มมีอ านาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น พร้อมกับ
มีการขยายฐานภาษีและรายได้ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมากขึ้นเช่นเดียวกัน แหล่งรายได้หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคือภาษีเงินได้ (ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้ที่จัดเก็บเอง) รองลงมาคือภาษี
ทรัพย์สิน (ร้อยละ 30 ของภาษีที่จัดเก็บเอง) และภาษีการค้า (ร้อยละ 10) 

รูปแบบประเทศเยอรมนี การกระจายอ านาจในประเทศเยอรมันยึดหลักการ “Subsidiarity 
principle” ค่อนข้างเต็มรูปแบบ กล่าวคือรัฐได้ก าหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะระดับพ้ืนที่เป็นเบื้องต้น พร้อมกับส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการจัดบริการสาธารณะ และความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น โครงสร้างและระบบการปกครอง
ท้องถิ่น จึงมีความยืดหยุ่นสูง   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศเยอรมันมีประชากรเฉลี่ยประมาณ 
20,000 คน และมีรายจ่ายประมาณร้อยละ 10 ของ GDP และมีรายได้หลักมาจากภาษีซึ่งมีภาษีร่วมกับ
รัฐบาลในระดับต่างๆ (Revenue sharing taxes) 

(3) Separatism  ในระบบการกระจายอ านาจแบบ Separatism ยึดหลักการว่ารัฐหนึ่งๆ อาจ
ประกอบด้วยหน่วยทางการเมืองหลายหน่วย หลายระดับ ซึ่งต่างก็มีพ้ืนที่ เขตอ านาจการปกครอง และ
ประชากรของตนเอง และเป็นอิสระต่อกันและกันมากพอสมควร รัฐบาลในระดับชาติมีพ้ืนที่การปกครอง
ครอบคลุมทั่วประเทศ แต่มีเขตอ านาจหน้าที่เพียงบางเรื่องตามที่กฎหมายก าหนดให้เท่านั้น ในขณะที่ 
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“รัฐบาลระดับล่าง” มีพ้ืนที่การปกครองที่จ ากัดเฉพาะพ้ืนที่ของตนเอง แต่ก็มีเขตอ านาจหน้าที่กว้างขวาง
ครอบคลุมบริการสาธารณะเกือบทุกด้าน ซึ่งมิใช่หน้าที่ของรัฐบาลระดับชาติ การจัดแบ่งหน้าที่ระหว่าง
รัฐบาลระดับต่างๆ มักจะเป็นไปตามประเพณีการปกครองตนเอง ของพ้ืนที่หรือเกิดจากการเจรจาต่อรอง
ระหว่างรัฐบาลกับระดับต่างๆ แต่เพ่ือให้การจัดการปกครองของรัฐบาลในระดับต่างๆ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ส่วนใหญ่มักจะก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลแต่ละระดับไว้ในรัฐธรรมนูญ เพ่ือป้องกันการใช้
อ านาจรัฐซ้ าซ้อนและขัดแย้งกันเอง จนกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลระดับต่างๆ ขึ้น อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากในระบบ Separatism นี้รัฐบาลแต่ละระดับต่างก็มีอิสระ ในตัวเองสูง อีกทั้งยังมีท่าทีของการเป็น 
“คู่แข่งทางการเมือง”กัน จึงมักจะเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลต่างระดับกันได้มากในระยะเริ่มต้น ซึ่ง
จะต้องให้ศาลเข้ามาตัดสินเพ่ือยุติข้อขัดแย้ง แต่เมื่อเวลาผ่านนานๆ ไป ปัญหาดังกล่าวก็ค่อยๆ ลดลง 

ในด้านการคลัง โดยหลักการแล้วในระบบการกระจายอ านาจแบบ Separatism จะต้องจัดแบ่ง
ฐานภาษีและรายได้ระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่นออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งรัฐบาลและท้องถิ่นอาจสามารถ
ก าหนดฐานภาษีใหม่ๆ ของตนเองได้ ในกรณีที่รัฐบาลและท้องถิ่นจัดเก็บภาษีจากฐานเดียวกันก็จะใช้
ระบบภาษีแบบ Piggybacking taxes กล่าวคือ ให้รัฐบาลระดับชาติมีอ านาจจัดเก็บภาษีทั่วประเทศใน
อัตราพื้นฐาน และให้รัฐบาลท้องถ่ินมีอ านาจจัดเก็บภาษีท้องถิ่นจากฐานภาษีร่วมเดียวกันในอัตราที่ท้องถิ่น
ก าหนดขึ้นได้ ส าหรับการบริหารจัดเก็บนั้น อาจมอบหมายให้รัฐบาลหรือท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บก็ได้ 

ในระบบการกระจายอ านาจแบบ Separatism นี้ถือว่ารัฐบาลและท้องถิ่นต้องบริหารกระเป๋า
สตางค์ของตนเองเป็นหลัก ท้องถิ่นจะหวังพ่ึงเงินโอน/เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียวไม่ได้ (รัฐบาล
มีเงินอุดหนุนให้ท้องถิ่น แต่ไม่มากและไม่ถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของท้องถิ่น) ในระบบการกระจาย
อ านาจเช่นนี้ รัฐบาลไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบปัญหาช่องว่างทางการคลังทั้งแนวตั้งและแนวนอนแต่อย่างใด 
เพราะถือว่าท้องถิ่นต่างๆ ย่อมมีขีดความสามารถและฐานะทางการคลังแตกต่างกันได้เป็นเรื่องธรรมดา
และประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะอพยพจากท้องถิ่นที่ด้อยกว่า ไปอยู่ในท้องถิ่นที่เจริญกว่า หรือใครจะอพยพ
จากท้องถิ่นท่ีเก็บภาษีในอัตราที่สูง ไปอยู่ในท้องถิ่นท่ีเก็บภาษีที่ต่ากว่าก็ได้ 

ประเทศท่ีนิยมใช้ระบบการกระจายอ านาจแบบ Separatism ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีระบบการ
ปกครองแบบสาธารณรัฐ ซึ่งเคยมีการปกครองตนเองระดับพ้ืนที่ที่เข้มแข็งมาก่อน แต่อย่างไรก็ดี เป็นที่น่า
สังเกตว่าประเทศที่มีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เป็นต้น 
ประยุกต์ใช้หลักการนี้กับระบบการกระจายอ านาจระหว่างรัฐบาลระดับชาติกับรัฐบาลมลรัฐเท่านั้น แต่ไม่
ใช้กับการกระจายอ านาจระหว่างรัฐบาลมลรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รูปแบบประเทศในอเมริกาเหนือ  การปกครองส่วนท้องถิ่นในอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา) มีลักษณะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงของพลเมืองในท้องถิ่น (Civic republic) 
ผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐมิได้รับรองสถานะขององค์กรปกครองท้องถิ่น สงครามกลางเมืองน า ไปสู่การรวบ
อ านาจของรัฐบาลระดับชาติมากขึ้น แต่สถานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการรับรองใน
รัฐธรรมนูญของมลรัฐเท่านั้น จึงท าให้แต่ละมลรัฐก็มีแนวปฏิบัติแตกต่างกันไป การจัดแบ่งหน้าที่ให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่น ยึดหลักการ Dillon’s Rule ซึ่งก็คือการกระจายอ านาจแบบ Residuality principle 
โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่เท่าที่รัฐบาลมลรัฐก าหนด และให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะเป็นกลไกของรัฐบาลมลรัฐในการจัดบริการสาธารณะ แต่ในระยะหลัง มลรัฐต่างๆ ได้เพ่ิม
อ านาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมากขึ้น โดยให้ท้องถิ่นประยุกต์ใช้หลัก Home Rules ได้มากขึ้น ความ
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รับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะประเภท Area-oriented public services จึงตกอยู่กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสหรัฐมีประชากรเฉลี่ยประมาณ 1 
หมื่นคน ส่วนในประเทศแคนาดา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักมีขนาดเล็ก มีประชากรเฉลี่ยประมาณ 6 
พันคน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้หลักจากภาษีทรัพย์สิน มีรายจ่ายประมาณร้อยละ 7 ของ 
GDP 

(4) Localism  ระบบการกระจายอ านาจแบบ Localism นี้ ถือว่ารัฐบาลท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการจัดบริการสาธารณะทุกประเภท ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพ (พ้ืนที่) การพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านบริการสังคม/สวัสดิการสังคมต่างๆ รัฐบาลระดับชาติมี
หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้รัฐบาลท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีขีดความสามารถในการ
จัดบริการฯ และมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือไปจากการท าหน้าที่พ้ืนฐานของรัฐชาติโดยทั่วไป (เช่น 
ป้องกันประเทศ กิจการต่างประเทศ ควบคุมดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ฯลฯ เป็นต้น) การจัดแบ่งเขต
อ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่นระดับต่างๆ จะยึดหลักการที่เรียกว่า “Subsidiarity principle” 
ซึ่งให้อ านาจแก่ท้องถิ่นระดับล่างสุดในการจัดบริการสาธารณะทุกประเภทในท้องถิ่นของตนเองเป็นล าดับ
แรก แต่ถ้าหากท้องถิ่นระดับล่างสุดไม่มีขีดความสามารถในการจัดบริการฯ หรือด าเนินการในเรื่องใดๆ ได้
เอง ก็จะให้ท้องถิ่นหรือรัฐบาลในระดับที่สูงขึ้นไปมีหน้าที่จัดบริการหรือด า เนินการเรื่องนั้นๆ ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยหลักการนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างสุดจึงมีอ านาจหน้าที่กว้างขวาง
มากที่สุด และรัฐบาลระดับชาติก็จะท าหน้าที่เฉพาะเรื่องที่เป็นกิจการของรัฐในระดับชาติเพียงไม่กี่เรื่อง
เท่านั้น 

ในด้านการคลัง ระบบการกระจายอ านาจแบบนี้นิยมจัดแบ่งฐานภาษีระหว่างรัฐบาลระดับต่างๆ 
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน คล้ายกับกรณีของระบบการกระจายอ านาจแบบ Separatism อย่างไรก็ตาม 
ในระบบการกระจายอ านาจแบบนี้ ถ้าหากรัฐบาลระดับชาติมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย (มีช่องว่างทางการคลัง
แนวตั้ง) ก็อาจมีระบบเงินอุดหนุนให้แก่รัฐบาลระดับล่าง เพ่ือลดช่องว่างทางการคลังแนวตั้งและแนวนอน 
หรือเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นในสัดส่วนที่สูงก็ได้ 

รูปแบบประเทศสวิสเซอร์แลนด์ “สาธารณรัฐสวิสเซอร์แลนด์” (The Swiss Confederation) 
เกิดจากการรวมตัวกันเป็นพันธมิตรเพ่ือการป้องกันตัวเองของท้องถิ่น (Cantons) 3 แห่งคือ Uri Schwyz 
และ Unterwalden ในปี ค.ศ. 1291 ก่อนหน้านั้นชุมชนในสวิสเซอร์แลนด์ต่างก็เป็นเขตปกครองตนเอง 
(Cantons) ตามประเพณีของท้องถิ่นแต่ละแห่ง และสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ท้องถิ่นในสวิสเซอร์แลนด์มี
อิสระในการปกครองตนเองกว้างขวาง ทั้งในด้านการคลัง การทะเบียนพลเมือง การย้ายถิ่นฐาน ตลอด
จนถึงภาษา และการด าเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ   การปกครองท้องถิ่นในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ยึดหลักการประชาธิปไตยทางตรง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ประกอบด้วย 26 Cantons และ 2,842 เทศบาล (communes ในฐานะเป็นองค์กรภายใต้ Canton) แต่
ละ Canton มีรัฐธรรมนูญ สภา รัฐบาล และศาลของตนเอง รัฐบาลระดับชาติมอบหมายภารกิจบาง
ประเภทให้ท้องถิ่นด าเนินการแทนได้ เช่น การป้องกันประเทศ การทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น ในขณะที่
ท้องถิ่นมีอิสระในการด าเนินกิจการด้านการศึกษา สวัสดิการสังคม พลังงาน ถนน ผังเมือง และการภาษี
อากร 
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รูปแบบประเทศในกลุ่มนอร์ดิก  ในราวศตวรรษที่ 15 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก (เดนมาร์ค 
นอร์เวย์ สวีเดน) ปกครองโดยกษัตริย์เดนมาร์ค แต่รัฐบาลของพระมหากษัตริย์ก็ให้อ านาจแก่ชุมชนต่างๆ 
ปกครองตนเอง สามารถด าเนินกิจการสาธารณะของท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ทั้งการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (property-oriented services) รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน (People-
oriented services) ซึ่งรวมถึงการจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย (from cradle to 
grave) โดยรัฐบาลส่วนกลางมิได้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของชุมชนเหล่านั้น ประเพณีการปกครอง
ดังกล่าว มีผลต่อการวางรากฐานการปกครองตนเองประเทศกลุ่มนอร์ดิกมาจนถึงปัจจุบัน   ในยุคปัจจุบัน 
รัฐบาลระดับชาติในกลุ่มประเทศนอร์ดิกมีบทบาทในการก ากับดูแล (regulate and oversight) การ
จัดบริการสาธารณะโดยรวมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงเป็นผู้มีบทบาทในการจัดบริการฯ 
เป็นหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายจ่ายมากกว่าร้อยละ 30 ของ GDP ประชาชนก็พอใจและ
ไว้วางใจในบริการสาธารณะของท้องถิ่น   ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มประเทศนอร์ดิกมักมี
ขนาดเล็ก จ านวนประชากรเฉลี่ยประมาณ 10,000 คนหรือน้อยกว่านั้นเล็กน้อย แต่ถึงแม้จะมีขนาดเล็ก ก็
ยังยึดหลักการพึ่งตัวเองทางการคลังไว้อย่างแข็งขัน ท้องถิ่นมีรายได้ที่จัดเก็บเองในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 64 ของรายจ่าย  ท้องถิ่นในสวีเดนและเดนมาร์คมีรายได้ที่จัดเก็บเองสูงถึงร้อยละ 75 ของรายจ่าย 
และแหล่งรายได้หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มประเทศนอร์ดิกมาจากภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา เป็นระบบภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเพ่ิม (Piggybacking) ซึ่งท้องถิ่นออกฎหมายจัดเก็บเพ่ิมจากฐาน
และอัตราภาษีเงินได้ฯ ของรัฐบาลกลาง รายได้จากแหล่งนี้เท่ากับร้อยละ 91 ของรายได้รวม นอกจากนั้น
ก็มีรายได้จากภาษีอ่ืนๆ ประกอบอีกเล็กน้อย เช่น ภาษีทรัพย์สิน (ประมาณร้อยละ7) 

2. บริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สวีเดน  ญี่ปุ่น  อินโดนีเซีย) 

 2.1 การปกครองท้องถิ่นประเทศสวีเดน  สวีเดนเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศนอร์ดิค ซึ่ง
ประกอบด้วย สวีเดน เดนมาร์ค นอร์เวย์ ไอซแลนด์ และฟินแลนด์ ประเทศในกลุ่มนอร์ดิคมีระบบการ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นที่คล้ายคลึงกัน สวีเดนนั้น มีประชากร 8.8 ล้านคน มีพ้ืนที่ 
419,900 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 22 คนต่อตารางกิโลเมตร สวีเ ดนจัดการ
ปกครองแบบรัฐเดี่ยว ในระบบรัฐสภา มีสภาเดียว ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน พรรคการเมืองส่วน
ใหญ่เป็นพรรคขนาดเล็ก มีรัฐบาลผสมหลายพรรค รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรประมาณ 20,000 ยูโร ซึ่งมี
สัดส่วนที่สูงเป็นอันดับที่เจ็ดของประชาคมยุโรป 

 การปกครองท้องถิ่นของสวีเดนในยุคปัจจุบันมี 2 ระดับคือ จังหวัด (County) มีจ านวน 
24 จังหวัด และเทศบาล (Municipality) มีจ านวนทั้งสิ้น 286 เทศบาล ยกเว้นในจังหวัด Gothenburg 
และ Malmo ซึ่งมีการปกครองเพียงระดับเดียว เมือง Gothenburg และ Malmo จึงเป็นทั้งจังหวัดและ
เทศบาลในตัวเอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับจังหวัดและเทศบาล มีโครงสร้างการบริหารใน
ลักษณะเดียวกัน คือเป็นระบบสภา-คณะกรรมการ โดยประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น มีวาระ 4 ปี 
สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกคณะกรรมการบริหาร (Executive committee) จ านวน 5 คน และ
คณะกรรมการบริหารเลือกคณะกรรมการตามกลุ่มภารกิจหลักด้านต่างๆ (Special committees) 
ส าหรับเทศบาลจะต้องมี คณะกรรมการสวัสดิการสังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย เป็นอย่าง
น้อยส าหรับจังหวัด จะต้องมีคณะกรรมการด้านสาธารณสุข และอาจมีคณะกรรมการด้านอ่ืนๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร    ในระบบการบริหารงานแบบสภา-คณะกรรมการบริหารนี้ สภาท้องถิ่นจะเป็นผู้ก าหนด
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นโยบาย ให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี นโยบายภาษี และให้ความเห็นชอบกฎหมาย
ท้องถิ่น ในส่วนของ “ฝ่ายบริหาร” ของท้องถิ่น ซึ่งก็คือคณะกรรมการบริหาร (Executive committee) 
และคณะกรรมการตามกลุ่มภารกิจ (Special committees) นั้น มีหน้าที่น านโยบายของสภาไปปฏิบัติ 
โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ควบคุม อ านวยการ และประสานงานกับคณะกรรมการตามภารกิจ
เฉพาะด้าน ในขณะที่คณะกรรมการตามกลุ่มภารกิจแต่ละด้านก็มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนคณะ
กรรมการบริหาร ให้สามารถด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวีเดน ยึดหลักการกระจายอ านาจแบบ 
Subsidiarity principle กล่าวคือ เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างสุด มีอ านาจ
ด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในเทศบาลของตนเองได้อย่างกว้างขวาง กฎหมาย
ท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานที่จะต้องด าเนินการคือ จัดการศึกษาก่อนวัยเรียน (Pre-
school education) การศึกษาระดับประถมและมัธยม (Primary and secondary education) บริการ
ด้านสวัสดิการสังคม ผังเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อม และบริการสาธารณะส าหรับสังคมเมือง (Urban 
local services) ด้านต่างๆ ตามความจ าเป็น 
  ส าหรับจังหวัด (County) นั้น มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะที่มีพ้ืนที่การให้บริการ
กว้างขวางมากกว่าเทศบาล และอาจด าเนินกิจกรรมเพ่ิมเติมจากส่วนที่เทศบาลได้ด าเนินการไปแล้ว หน้าที่
ขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดคือ การจัดบริการด้านสาธารณสุข อาทิ จัดให้มีโรงพยาบาลทั่วไป การแพทย์เฉพาะ
ทาง ทันตกรรม ศูนย์บริหารสาธารณสุข บริการสาธารณสุขในชุมชน (Home care) เป็นต้น นอกจากนั้น 
จังหวัดยังมีหน้าที่จัดบริการเสริมจากระดับเทศบาล เช่น การศึกษาพิเศษ การศึกษาผู้ใหญ่หรือการเรียนรู้
ต่อเนื่อง บริการสังคมและวัฒนธรรม (โรงหนัง โรงละครและดนตรี) และการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคของ
จังหวัด เป็นต้น 

 กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นในประเทศสวีเดนและกลุ่มประเทศนอร์ดิค จ าแนก 
“หน้าที่” ของท้องถิ่นไว้ 2 ประเภทคือ (1) หน้าที่อันเป็นกิจการของท้องถิ่น (Local communal affairs) 
และ (2) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (local delegated affairs) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 (1) หน้าที่อันเป็นกิจการของท้องถิ่น (Local communal affairs) หน้าที่ประเภทนี้
น่าจะใกล้เคียงกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะเรียกว่า “Local public goods” ท้องถิ่นแต่ละแห่ง
เป็นผู้ตัดสินใจว่าเรื่องใดเป็นกิจการของท้องถิ่น บางท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ไว้กว้างๆ ว่าเรื่องใดก็ตามที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ (ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 75 ของ
ประชากรในท้องถิ่น) ให้ถือว่าเรื่องนั้นเป็นกิจการของท้องถิ่น ในทางปฏิบัติท้องถิ่นจึงสามารถด า เนิน
กิจการใดๆ ก็ได้ เว้นแต่เป็นกิจการที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยภาครัฐอ่ืนๆ และไม่
เป็นกิจการที่มุ่งหวังก าไร หรือกิจการเชิงธุรกิจในภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่นจะต้องไม่ท าธุรกิจแข่งขัน
กับเอกชน 

 (2) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (local delegated affairs)  ในที่นี้หมายถึงหน้าที่ทาง
กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เป็นหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ 
(Obligatory/mandated functions) เช่น เทศบาลมีหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา สาธารณสุข อนามัย
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง ฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด า เนินการในเรื่องเหล่านี้ให้เป็นไปตาม
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กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ซึ่งมักจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการด า เนินงานและมาตรฐานบริการ
สาธารณะ ฯลฯ ที่รัฐบาลก าหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสวีเดนมีรายได้หลักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 
ร้อยละ 59 ที่เหลือเป็นรายได้จากเงินอุดหนุน เงินกู้ยืมเพ่ือการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอ่ืนๆ 
ท้องถิ่นในสวีเดนมีอ านาจก าหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของท้องถิ่น และพยายามด ารงรักษา
อ านาจในเรื่องนี้เอาไว้ ด้วยเหตุผลว่าท้องถิ่นมีหน้าที่จัดบริการสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ประชาชนในท้องถิ่นจึงต้องรับผิดชอบต่อภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากประชาชนต้องการบริการสาธารณะ
เพ่ิมข้ึน ก็ต้องยอมจ่ายภาษีมากขึ้น นโยบายภาษีจึงควรแปรผันคู่ขนานไปตามลักษณะประชากรตลอดจน
ปริมาณและคุณภาพของบริการสาธารณะของท้องถิ่น จึงจะนับว่าสอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองที่
ถูกต้องสมบูรณ์ 

ในประเทศสวีเดน หากรัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการ
คลังของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการลดลงของรายได้ หรือการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่าย รัฐบาลย่อมมีพันธะที่
จะต้องชดเชยรายได้หรือรายจ่ายให้แก่ท้องถิ่นเสมอ สิ่งที่พบเห็นได้บ่อยมากท่ีสุดคือการที่รัฐบาลมีนโยบาย
ที่จะยกระดับมาตรฐานบริการสาธารณะด้านการสังคม (การศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการสังคมอ่ืนๆ) 
ให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจของท้องถิ่น ในกรณีเช่นนี้รัฐบาลอาจจ าเป็นต้องชดเชยรายจ่ายส่วนที่เพ่ิมขึ้นให้แก่
ท้องถิ่นที่มีข้อจ ากัดด้านการคลัง เป็นต้น นอกจากนั้น รัฐบาลยังต้องให้ความช่วยเหลือท้องถิ่นในกรณีที่
เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือเหตุอื่นๆ เพ่ือด ารงรักษามาตรฐานด้านสวัสดิการของประชาชนเอาไว้ 

ระบบเงินโอนสู่ท้องถิ่นในประเทศสวีเดนมี 4 ประเภทหลักๆ คือ (1) เงินอุดหนุนทั่วไป (General 
grant) เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ท้องถิ่น ตามจ านวนประชากร (ในอัตราเดียวกัน) โดยมี
จุดประสงค์ที่จะลดช่องว่างทางการคลังแนวตั้งเท่านั้น ไม่ใช่เงินอุดหนุนเพื่อลดช่องว่างทางการคลังระหว่าง
ท้องถิ่นด้วยกันเอง  (2) เงินอุดหนุนทั่วไป เ พ่ือลดช่องว่างทางการคลังด้านรายได้  ( resource 
equalization grant) เป็นเงินโอนจากจังหวัดและเทศบาลที่จัดเก็บภาษีได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย (ร่ ารวย) ไปยัง
จังหวัดและเทศบาลที่จัดเก็บภาษีได้ต่ากว่าค่าเฉลี่ย (ยากจน) (3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือลดช่องว่างทางการ
คลังด้านรายจ่าย (cost equalization grant) เป็นเงินโอนจากจังหวัดและเทศบาลที่มีค่าใช้จ่ายในการ
จัดบริการต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ไปยังจังหวัดและเทศบาลที่มีค่าใช้จ่ายฯ สูงกว่าค่าเฉลี่ย   (4) เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เป็นเงินโอนที่รัฐบาลจัดสรรให้ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินกิจการใดๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือนโยบายของ
รัฐบาล เช่น เงินช่วยเหลือส าหรับผู้ว่างงาน เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ การศึกษาต่อเนื่อง (จังหวัด) เงิน
อุดหนุนผู้อพยพจากต่างถิ่น (เทศบาล) เงินอุดหนุนประเภทนี้มีจ านวนไม่มากนักและไม่ค่อยมีความสาคัญ
ในระบบการคลังท้องถิ่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล-ท้องถิ่นของสวีเดน การกระจายอ านาจของสวีเดนในช่วงปี ค.ศ. 
1950 - 1960 ให้ความส าคัญกับเรื่องประสิทธิภาพการจัดบริการ และการบริหารจัดการของท้องถิ่นเป็น
เรื่องหลัก ดังนั้น รัฐบาลจึงก าหนดให้กระทรวงต่างๆ ควบคุมท้องถิ่นให้ท าหน้าที่จัดบริการสาธารณะหลักๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย (Delegated functions) ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานอย่างเข้มงวด พร้อมทั้ง
จัดสรรเงินอุดหนุนประเภท Earmarked grants ให้ท้องถิ่น ส าหรับใช้ในการจัดบริการแต่ละประเภท
ควบคู่กันไป การบริหารงานของท้องถิ่นในสมัยนั้นไม่ต่างไปจากส่วนราชการ ท้องถิ่นต้องสาละวนอยู่กับ
การปฏิบัติตามระเบียบที่สลับซับซ้อน ต้องดูแลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามเงื่อนไข และต้องจัดท า
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แผนงบประมาณให้สอดคล้องกับของรัฐบาล ท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเอง ใน
ขณะเดียวกันประสิทธิภาพการจัดบริการและบริหารงานของท้องถิ่นก็มิได้เพ่ิมขึ้นอย่างน่าพอใจ และดู
เหมือนจะเสื่อมถอยลงไปเสียด้วยซ้า    ความไม่พอใจต่อระบบการกระจายอ านาจ ส่งผลให้เกิดโครงการ
ทดลองระบบการบริหารท้องถิ่นแบบปกครองตนเอง ที่เรียกว่า “Free commune” ขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 
1970 ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาระบบการบริหารท้องถิ่นที่ไม่ซับซ้อน และเป็นอิสระจากการควบคุมของหน่วยงาน
ส่วนกลาง แต่สามารถจัดบริการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
มากกว่า และดีกว่าระบบที่เป็นอยู่ ผลการทดลองครั้งนี้ได้น าไปสู่การปฏิรูประบบการกระจายอ านาจครั้ง
ใหญ่ ในช่วงปี ค.ศ. 1980 ซึ่งให้อ านาจแก่ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง พร้อมกับยกเลิกระบบการควบคุม
แบบเดิมไปเกือบทั้งหมด    ทุกวันนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศสวีเดนมีอิสระในการบริหารกิจการ
ท้องถิ่นสูง เมื่อเปรียบเทียบกับท้องถิ่นในกลุ่มประชาคมยุโรปอ่ืนๆ แต่รัฐบาลก็ยังควบคุมท้องถิ่นในบาง
เรื่อง เช่น ในด้านเศรษฐกิจการคลัง รัฐบาลอาจควบคุมก าหนดอัตราภาษีขั้นสูงสุด ตลอดจนถึงการกู้เงิน 
และการรักษาดุลการคลังของท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารระบบเศรษฐกิจมหภาค นอกจากนั้น 
รัฐบาลอาจชี้น าหรือช่วยเหลือสนับสนุนให้ท้องถิ่นยกระดับมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายด้านสวัสดิการสังคม    นอกจากถูกควบคุมโดยฝ่ายบริหารแล้ว 
องค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศสวีเดนยังต้องอยู่ภายใต้หลักการตรวจสอบถ่วงดุ ลโดยฝ่ายตุลาการ 
กล่าวคือ ศาลปกครองในประเทศสวีเดนมีอ านาจเพิกถอนค าสั่งและสั่งระงับการด าเนินการของท้องถิ่น ใน
กรณีท่ีมีผู้เสียหายฟ้องร้องต่อศาลว่าท้องถิ่นด าเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนได้  

ประเด็นท้าทายการปกครองท้องถิ่นของสวีเดน คือ ท้องถิ่นหรือรัฐบาลควรรับผิดชอบนโยบาย
สวัสดิการสังคม?  ประสบการณ์ของประเทศสวีเดนและกลุ่มประเทศนอร์ดิคชี้ให้เห็นว่ามีการกระจาย
อ านาจอย่างกว้างขวางซึ่งมีผลท าให้ภาครัฐขยายตัวเติบโตกลายเป็นภาครัฐขนาดใหญ่ (Big government) 
นั้นมิได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อการเติบโตหรือการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีแต่อย่าง
ใด อีกทั้งประชาชนพลเมืองก็มีความพึงพอใจและไว้วางใจในภาครัฐสูง ไม่ท า ให้ประชาชนหวาดระแวง
หรือไม่พอใจภาครัฐแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม อาจสังเกตได้ว่า การขยายตัวของภาครัฐในสวีเดนและกลุ่ม
ประเทศนอร์ดิคในช่วงที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการกระจายอ านาจที่ “เกินพอดี” ไปหรือไม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นท าหน้าที่ด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะที่มุ่งกระจาย
ความเท่าเทียมในสังคมกว้างขวาง มีค่าใช้จ่ายที่สูง และผันแปรไปตามสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
(Countercyclical) หลายฝ่ายจึงมองว่าควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลระดับชาติจึงจะเหมาะสมมากกว่า 
เนื่องจากรัฐบาลกลางมี ขีดความสามารถทางการคลังสูงกว่าท้องถิ่นนั่นเอง ทั้งนี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาล
และท้องถิ่นในประเทศสวีเดนและประเทศในกลุ่มนอร์ดิค จะสามารถจัดการกับความท้าทายต่อรายจ่าย
ด้านสวัสดิการสังคมต่อไปได้นานสักเพียงใด หรือจะให้รัฐบาลเข้ามารับผิดชอบการบริหารนโยบาย
สวัสดิการสังคมแทนท้องถิ่นดังเช่นในประเทศอ่ืนๆ ก็อาจเป็นได้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสวีเดนในยุคเริ่มแรกมีขนาดเล็ก ท าให้มีขีดความสามารถ
ในการจัดบริการสาธารณะที่จ ากัด ซึ่งสวีเดนได้ผ่านกระบวนการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้ว
ส่งผลให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่าประเทศอ่ืนๆ ในประชาคมยุโรป และในกลุ่ม
ประเทศนอร์ดิค ด้วยกันเอง สวีเดนและประเทศในกลุ่มนอร์ดิกใช้มาตรการยุบรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดเล็กๆ เข้าด้วยกันในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 เพ่ือก้าวข้ามขีดจ ากัด ที่เกิดจากการมี
องค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งมีมาแต่เดิมส่วนหนึ่ง และที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นของประชากร
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จากเขตชนบทเข้ามาในเขตเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 อีกส่วนหนึ่ง ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขนาดใหญ่ขึ้น และช่วยยกระดับขีดความสามารถในการจัดบริการ และ
ประสิทธิภาพการจัดการของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 

กระบวนการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสวีเดนและประเทศในกลุ่มนอร์ดิคในยุคเริ่มต้น
ใช้มาตรการจูงใจและสมัครใจ แต่ไม่ประสบผลสาเร็จ เช่น ประเทศฟินแลนด์ได้พยายามใช้มาตรการจูงใจ
และสมัครใจเป็นเวลานานกว่า 15 ปีโดยไม่ได้เกิดผลใด ๆ ในช่วงหลังจึงต้องใช้มาตรการเชิงบังคับจึง
ประสบผลสาเร็จ เดนมาร์คยุบรวมจังหวัด (County) จากเดิม 14 แห่ง เหลือเพียง 5 แห่ง และสามารถลด
จ านวนเทศบาลลงจากเดิม 271 แห่ง เหลือเพียง 98 แห่ง สวีเดนก็ยุบรวมจังหวัดจากเดิม 5 แห่ง เหลือ
เพียง 2 แห่งในช่วงปี ค.ศ. 1990 แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการยุบรวมพ้ืนที่อาจบั่นทอนระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่นลงไป 

อย่างไรก็ตาม การยุบรวมพ้ืนที่การปกครองท้องถิ่นท่ีได้ดาเนินการมาแล้ว ก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาด้าน
รายจ่าย และการขาดประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้หมดสิ้นไป ท้องถิ่นจึ่งต้อง
แสวงหาทางเลือกอ่ืนๆ อาทิ การจัดบริการร่วมกันระหว่างท้องถิ่น (Joint public service provision) ซึ่ง
ได้มีการทดลองดาเนินการในประเทศฟินแลนด์ โดยเทศบาลหลายแห่งในฟินแลนด์ได้จัดบริการ
โรงพยาบาลร่วมกัน และได้ยกฐานะโรงพยาบาลดังกล่าว ให้เป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากเทศบาลผู้ร่วม
ก่อตั้งกิจการ และมีความสัมพันธ์กับเทศบาลในลักษณะ “Purchaser-provider” 

แนวคิด “Purchaser-provider” ดังกล่าวนี้พัฒนาไปอีกก้าวหนึ่ง โดยเทศบาลขนาดเล็กหลาย
แห่งในสวีเดนและเดนมาร์คใช้วิธีเลือกซื้อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสถานพยาบาล
ภาคเอกชนโดยตรง แต่การเลือกซื้อบริการฯ จากภาคเอกชนมากขึ้น ก็ทาให้บทบาทของการเมืองและ
องค์กรปกครองท้องถิ่นลดความสาคัญลงไปตามลาดับเช่นกัน (Lotz (1998), Von Hagen and Rattso 
(2002)) และเมื่อนามาใช้ร่วมกับระบบเงินโอนเพ่ือความเท่าเทียมระหว่างท้องถิ่นในประเทศสวีเดนและ
กลุ่มประเทศนอร์ดิคอ่ืน ก็มีแนวโน้มว่าจะกระตุ้นให้เกิดการย้ายถิ่นข้ามเขตการปกครองมากขึ้น และทาให้
เกิด “Tax haven” ขึ้นได้ในอนาคต 

2.2 การปกครองท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นรัฐเดี่ยว มีองค์กรปกครองท้องถิ่น 2 ระดับคือ จังหวัด (จ านวน 47 จังหวัด) 
และเทศบาล (จ านวนกว่า 3,200 แห่ง) ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะกว้างขวาง มีสัดส่วน
รายจ่ายถึงร้อยละ 70 ของรายจ่ายรวมในภาครัฐ    หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคการปฏิรูป
การเมืองการปกครองครั้งใหญ่หลังสิ้นสุดสงครามเพียงหนึ่งปี (ค.ศ.1946) การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดรอบใหม่ก็เริ่มต้นขึ้น  ต่อมาในปี ค.ศ. 1947 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และกฎหมาย
การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Autonomy Law of 1947) ซึ่งรับรองสถานะขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและก าหนดเป็นแนวนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นไว้อย่างเป็นทางการ
เป็นครั้งแรก ในระดับปฏิบัติการ รัฐบาลแห่งชาติได้ลดอ านาจการควบคุมและแทรกแซงของส่วนกลางลง 
โอนกิจการต ารวจและการศึกษาให้แก่จังหวัดและเทศบาล ปฏิรูประบบการเงินการคลังท้องถิ่น 

หลังจากญี่ปุ่นเป็นอิสระจากการปกครองของสหรัฐอเมริกา รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปฏิรูปนโยบายการ
กระจายอ านาจอีกหลายครั้ง อคิสุกิ (Akisuki, 2001) เรียกแนวคิดของการกระจายอ านาจในยุคหลังนี้ว่า 
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“Controlled Decentralization” การกระจายอ านาจแบบควบคุม (Control Decentralization) ที่ว่านี้ 
ถือว่ารัฐบาลและท้องถิ่นมิได้เป็นศัตรูคู่แข่งกัน หากแต่เป็นหุ้นส่วนของกันและกัน แบ่งกันท างาน ร่วมกัน
รับผิดชอบ (Corporatism: Partnership) รัฐบาลควบคุมท้องถิ่นก็เพราะต้องรับผิดชอบร่วมกัน แต่เมื่อ
ท้องถิ่นมีขีดความสามารถเพียงพอ และสามารถให้ความเชื่อมั่นได้แล้ว รัฐบาลก็จะลดบทบาทด้านการ
ควบคุมลง และปรับระบบความสัมพันธ์กับท้องถิ่นไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันมากขึ้น   ทั้งนี้
มาตรการควบคุมที่รัฐบาลกลางใช้ในระบบการกระจายอ านาจแบบควบคุมมี 3 ด้านหลักๆ คือ (1) การ
ก าหนดให้ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานส่วนกลาง (2) ระบบการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการของกระทรวงในส่วนกลางกับจังหวัด และ (3) การควบคุมทางการคลังโดยกระทรวงมหาดไทย 

 มาตรการแรก คือการก าหนดให้ท้องถิ่นปฏิบัติงานที่รัฐบาลมอบหมาย (Agency-
delegated functions) นั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะที่กระทรวงเคยรับผิดชอบให้
ครบถ้วน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้หลักประกันแก่ประชาชน ในการเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ บริการสาธารณะที่
ท้องถิ่นได้รับมอบหมายมีจ านวนเพ่ิมขึ้นโดยล าดับ จนถึง 561 รายการ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องจัดบริการที่
ได้รับมอบหมาย ไม่เช่นนั้นรัฐบาลสามารถปลดออกจากต าแหน่งได้ถึงแม้จะมาจากการเลือกตั้งก็ตาม 
อย่างไรก็ดี แนวปฏิบัตินี้ถูกยกเลิกไปในปี ค.ศ. 1992 และต่อมาในปี ค.ศ. 2001 ก็ยกเลิกมาตรการให้
ท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่หน่วยงานส่วนกลางก าหนดทั้ง 561 รายการไปเช่นเดียวกัน แต่ถึงกระนั้น 
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงท าหน้าที่ดังกล่าวนี้ต่อไป เพราะมีระบบปฏิบัติการพร้อมรองรับอยู่แล้ว 

มาตรการที่สอง ในระบบการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกระทรวงในส่วนกลางกับท้องถิ่นนั้น 
เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการจากส่วนกลางมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดได้ตามก าหนด 
เวลาที่แน่นอนข้าราชการส่วนกลางที่ถูกส่งมานี้จะท าหน้าที่ก ากับดูแลประสานงานระหว่างรัฐบาลแล
ท้ อ ง ถิ่ น 
 (ทั้งระดับจังหวัดและเทศบาล) และสนับสนุนให้ท้องถิ่นปฏิบัติงานที่รัฐบาลมอบหมาย และมาตรการ
สุดท้าย กระทรวงมหาดไทยของญี่ปุ่นยังคงมีอานาจในการก ากับดูแลท้องถิ่นได้ 

มาตรการที่สาม ก า ร ค ว บ คุ ม ท า ง ก า ร ค ลั ง ใ น ช่ ว ง เ ริ่ ม ต้ น ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ นั้ น 
กระทรวงมหาดไทยของญี่ปุ่นใช้มาตรการจัดสรรเงินโอนและเงินอุดหนุนสู่ท้องถิ่น เพ่ือจะลดช่องว่าง
ทางการคลังแนวตั้งและแนวราบ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดบริการ และการกับดูแล
มาตรฐานและประสิทธิภาพการด าเนินงานข้องท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังของกระทรวงอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนั้น กระทรวงมหาดไทยยังควบคุมการก่อหนี้และวินัยทางการคลังของท้องถิ่นอีกด้วย 
อย่างไรก็ตามการใช้ระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนท้องถิ่น ตลอดจนการควบคุมการก่อหนี้ฯ เป็นเครื่องมือ
ควบคุมท้องถิ่นได้ลดลงไปตามล าดับ คงเหลือเฉพาะเรื่องการส่งเสริมประสิทธิภาพและขีดความสามารถใน
การด าเนินงาน และลดช่องว่างทางการคลังเท่านั้น 

ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 2 ระดับคือ ระดับจังหวัด (Prefectures) 
และระดับเทศบาล (Municipalities) ในระดับจังหวัดนั้น มี 47 จังหวัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ (1) 
จังหวัดในเขตชนบท (Ken) มี 43 จังหวัด (2) จังหวัดที่เป็นเมืองสาคัญ (Fu) มี 2 เมืองคือเมืองเกียวโตและ
เมืองโอซากา (3) จังหวัดที่เป็น “เขตการปกครอง” (Do) มี 1 จังหวัดคือ ฮอกไกโด และ (4) จังหวัดที่เป็น
เมืองมหานครหรือเมืองหลวง (To) มี 1 จังหวัดคือ โตเกียว   สาหรับเทศบาลนั้น แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 
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(1) เทศบาลนคร (ชิ หรือ City) จ านวน 695 เทศบาล (2) เทศบาลเมือง (โชว หรือ Town) จ านวน 1,872 
แห่ง และ (3) เทศบาลต าบล (ชอน หรือ Village) จ านวน 533 แห่ง 

การจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างเทศบาล จังหวัด และรัฐบาลส่วนกลาง  ภายใต้หลักการกระจายอ านาจ
แบบ Corporatism หรือที่ Akisuki เรียกว่า “Controlled Decentralization” นั้น ถือว่าการจัดบริการ
สาธารณะเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน (Shared Responsibility) ระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับ รัฐบาลและท้องถิ่นไม่ใช่คู่แข่ง ไม่ใช่ศัตรูกัน แต่เป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกัน ดังนั้นการ
จัดแบ่งหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเน้นความ
ร่วมมือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากกว่าการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกันและกันอย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด   ในทางปฏิบัตินั้น รัฐบาลระดับชาติจะให้ความไว้วางใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับล่าง และส่งเสริมให้ท้องถิ่นระดับล่างในการจัดบริการสาธารณะให้มากที่สุดเท่าจะเป็นไปได้ ดังนั้น 
เทศบาลจึงมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวางตามขีดความสามารถของ
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนถึงกิจการ
สาธารณูปโภคต่างๆ ส าหรับจังหวัดนั้น มีหน้าที่ดาเนินกิจการที่มีขนาดพ้ืนที่การปฏิบัติการกว้างกว่า
เทศบาล เช่น กิจการต ารวจ การวางผังเมือง การศึกษาระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้ ชายฝั่ง ฯลฯ ตลอดจนถึง
การสนับสนุนกิจการของเทศบาลในพื้นที่ชนบทซึ่งไม่อาจด าเนินการได้เอง แต่จังหวัดจะไม่เข้าไปแทรกแซง
หรือด าเนินกิจกรรมที่ท้องถิ่นอ่ืนๆ ด าเนินอยู่แล้ว    ส าหรับรัฐบาลส่วนกลางนั้น มีหน้าที่ด าเนินกิจการ
ด้านการป้องกันประเทศ ตุลาการและกระบวนการยุติธรรม กิจการขนส่งและโทรคมนาคมระดับชาติ 
กิจการไปรษณีย์ ลดช่องว่างทางการคลังระหว่างรัฐบาล-ท้องถิ่น และระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง ตลอด
จนถึงการก ากับดูแล สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน โดย
ผ่านกลไกการบริหารจัดการ ระบบภาษี และเงินอุดหนุนประเภทต่างๆ 

เงินอุดหนุนท้องถิ่นประเภท “เบิกคืนภายหลัง” (Disbursement grants)  ประเทศญี่ปุ่น มีระบบ
เงินโอนท้องถิ่นที่เรียกว่า “National Government Disbursements” ตามบทบัญญัติของกฎหมายการ
คลัง (Local Finance Law) ซึ่งก าหนดให้รัฐบาลสามารถจัดให้เงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่นประเภท 
“Disbursements” ได้ ในกิจการ 4 ประเภทหลักๆ คือ  (1) กิจการที่รัฐบาลและท้องถิ่นมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน และกฎหมายก าหนดให้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ 
เช่น การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานของระบบบริการสาธารณสุข บริการสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุ เครื่องยังชีพส าหรับเด็ก เงินช่วยเหลือ/ชดเชยในภาคการเกษตร เป็นต้น  (2) กิจกรรมใน
โครงการก่อสร้างถนน ถนนในเขตป่าไม้ โครงการตามแผนพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นการด าเนินการตามกฎหมาย 
และมาตรฐานของรัฐ  (3) กิจการด้านการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเกินขีดความสามารถทางการคลังของ
ท้องถิ่น  (4) กิจการซึ่งท้องถิ่นได้ด าเนินการในนามของรัฐบาลส่วนกลาง เช่น กิจการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร การจัดท าทะเบียนผู้อพยพชาวต่างชาติ เป็นต้น   เงินอุดหนุนประเภทนี้ 
มีผลท าให้รัฐบาลมีภาระหนี้ต้องช าระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ านวนที่ไม่จ ากัด รัฐบาลไม่อาจ
ทราบจ านวนภาระหนี้ล่วงหน้าได้ และควบคุมได้ยาก ทั้งนี้เพราะท้องถิ่นเป็นผู้ก่อหนี้ (ใช้จ่ายเงิน) จึงมี
แนวโน้มที่จะก่อหนี้โดยไม่ค านึงถึงภาระหนี้ เพราะสามารถผลักภาระไปให้รัฐบาลเป็นผู้จ่ายแทนได้ 
รายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นสูงในช่วงที่ผ่านมาคือ รายจ่ายด้านสิ่งก่อสร้างพ้ืนฐาน รายจ่ายด้านการศึกษา รายจ่าย
ด้านสุขภาพ และประกันสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายจ่ายด้านสุขภาพและสวัสดิการของกลุ่มผู้สูงอายุ   
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แรงผลักด้านรายจ่ายในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อการขาดดุลทางการ
คลังของรัฐบาลส่วนกลางมากขึ้นเป็นล าดับ 

การยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หลายประเทศมีการ
ปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นโดยการยุบรวมเขตพ้ืนที่การปกครองท้องถิ่น เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการ
จัดบริการสาธารณะ และเพ่ิมขีดความสามารถในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นพร้อมกันไป เช่น กรณี
ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค เยอรมันตะวันตก และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ยกตัวอย่างกรณีประเทศ
สวีเดน การยุบรวมพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงกว่า
ครึ่ง จาก 2,500 แห่งในช่วงปี ค.ศ. 1950 ในปัจจุบันเหลือเพียง 300 แห่งเท่านั้น 

 ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นนั้น ได้มีการรวมพ้ืนที่องค์กรปกครองท้องถิ่นครั้งใหญ่ๆ รวม 3 
ครั้งคือ ครั้งแรกเป็นช่วง the Great Meiji Merger (1888) ครั้งที่สอง the Great Showa (1955) และ
ครั้งที่สาม ซึ่งเป็นครั้งล่าสุด the Great Heisei (1999)  แรงผลักที่น าไปสู่นโยบายการยุบรวมพ้ืนที่
ระหว่างเทศบาลในเขตชนบทครั้งล่าสุด มาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมในเขตชนบท ซึ่ง
เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาความตึงตัวทางการคลังในภาครัฐ ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น กล่าวคือเทศบาลใน
เขตชนบทจ านวนมากมีขนาดเล็ก จ านวนประชากรไม่ถึง 200 คน เพราะประชากรในเขตชนบทลดลงไป
ตามล าดับ ในขณะที่เทศบาลแต่ละแห่งต้องจัดบริการสาธารณะหลายด้าน ส่งผลให้การจัดบริการ
สาธารณะขาดประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากมีขนาดเล็กเกินไป (diseconomy of scale) ในขณะเดียวกัน
เทศบาลขนาดเล็กเหล่านี้ไม่มีฐานรายได้ในท้องถิ่น ไม่สามารถพ่ึงตัวเองทางการคลังได้ มีฐานะทางการคลัง
ขาดดุล เป็นหนี้ (ท้องถิ่นมีหนี้สาธารณะรวมกันถึงร้อยละ 40 ของ GDP) จึงต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลเพิ่มข้ึนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

 นโยบายส่งเสริมการยุบรวมพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกาศใช้ในปี ค.ศ. 
1999 ส่งผลให้จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง (เทศบาล) ลดลงจาก 3 ,232 แห่ง (ปี ค.ศ. 
1999) เหลือเพียง 1,719 แห่งในปี ค.ศ. 2012 ทั้งนี้ รัฐบาลส่งเสริมให้ท้องถิ่นยุบรวมพ้ืนที่เข้าด้วยกัน โดย
การให้มีแรงจูงใจด้านการเงินการคลังหลายประเภท เช่น ท้องถิ่นที่เข้าร่วมในโครงการฯ ภายในช่วงเวลาที่
ก าหนด จะยังคงได้รับเงินอุดหนุนเท่าเดิม ได้รับอนุมัติให้กู้เงิน ส าหรับการลงทุนอันเนื่องมาจากการยุบ
รวมพ้ืนที่ฯ เช่น ก่อสร้างสานักงานใหม่ เป็นต้น อีกท้ังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมอีกด้วย 

 Takeshi Miyazaki (2013) ตั้งข้อสังเกตว่า การยุบรวมพ้ืนที่ฯ ส่งผลให้ระบบการ
จัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาการขาดดุลการคลังลงได้อย่างน่า
พอใจ และยังช่วยยกระดับขีดความสามารถของท้องถิ่นในการรับการถ่ายโอนภารกิจจากรัฐบาลได้มากขึ้น
อีกด้วย ประชาชนและผู้บริหารท้องถิ่นที่ตัดสินในยุบรวมพ้ืนที่ต่างพึงพอใจกับผลลัพธ์ของการยุบรวม 
พ้ืนที่การปกครอง ผลสาเร็จของนโยบายการยุบรวมพ้ืนที่ระหว่างเทศบาล ท าให้เกิดแนวความคิดที่จะให้มี
การยุบรวมพ้ืนที่ในระดับจังหวัดเกิดข้ึน แต่เรื่องนี้มีการเตรียมการกันไปบ้างแล้วในบางพ้ืนที่ แต่ยังไม่มีการ
ด าเนินการจริงจังใดๆ 

 การยุบรวมพ้ืนที่ฯ ก็ส่งผลให้ท้องถิ่นมี “ต้นทุน” ทางการเมืองและการจัดบริการฯ ที่เกิด
จากการมีประชากรและพ้ืนที่การให้บริการที่หลากหลายเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน Miyazaki อธิบายว่า
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เป็นไปตามทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นของ Tiebout อีกทั้งชี้ว่า มีผลการวิจัยอ่ืนๆ 
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(Alesina and Spolaore, 2003) ยืนยันปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกัน ปัญหาเล็กๆ ที่ไม่อาจมองข้ามไปได้
คือ โครงการยุบรวมพ้ืนที่ระหว่างท้องถิ่นมักจะมีปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างท้องถิ่น ในเรื่องการตั้งชื่อองค์กร
ปกครองท้องถิ่นภายหลังการยุบรวมแล้ว เพราะท้องถิ่นต่างก็ต้องการให้ใช้ชื่อเดิมของตนเอง 

2.3 การปกครองท้องถิ่นประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันมีประชากร 251.86 ล้านคน มีพ้ืนที่ (แผ่นดินและน่านน้ า ) 
ประมาณกว่า 5 ล้านตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยมากว่า 17 ,480 เกาะ รัฐธรรมนูญของ
ประเทศอินโดนีเซียก าหนดรูปแบบการปกครองประเทศให้เป็นระบบสาธารณรัฐ มีรัฐบาลระดับชาติ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลในระดับชาติมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายบริหาร และมีรัฐสภา มา
จากการเลือกตั้งโดยตรง  ในระดับท้องถิ่นของอินโดนีเซียมีการจัดโครงสร้างการปกครองเป็น 2 ระดับคือ 
ระดับจังหวัด (Provinces) จ านวน 34 จังหวัด และองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่าง ประกอบด้วยเขต
ปกครอง (Regents/districts) จ านวน 399 เขตปกครอง และเมืองหรือเทศบาล (City/municipality) 
จ านวน 98 เทศบาล นอกจากนั้น ก็มีการจัดแบ่งพ้ืนที่ตามวัฒนธรรมการปกครองดั้งเดิมเป็นต าบล (Sub-
districts) และหมู่บ้าน (villages) จานวน 6,944 ต าบล และ 82,153 หมู่บ้าน 

จังหวัดเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับบน มีผู้ว่าราชการจังหวัด และสภาจังหวัด จ านวน 45-
100 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของจังหวัดและท าหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลส่วนกลางในการควบคุมประสานนโยบายกับองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับล่าง (เขตปกครองและเมือง/เทศบาล) และจัดบริการสาธารณะบางประ เภท ซึ่งมี
ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด 

เขตปกครอง (Regent/district) และเมือง (City/municipality)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 
ประเภทนี้อยู่ในระดับเดียวกัน โดยที่ “เขตปกครอง (Regent /district)” ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ชนบท หรือ
เป็นหมู่เกาะ เป็นเขตเกษตรกรรมดั้งเดิม ขนาดกว้างใหญ่ แต่ปัจจุบันบาง Regent/district กลายเป็นเขต
นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานขนาดต่างๆ ไปบ้างแล้ว เพราะราคาที่ดินถูกกว่าในเมือง ส าหรับ “เมืองหรือ
เทศบาล (City/Municipality)” นั้นมักจะเป็นเขตเมือง หรือเขตเมืองผสมกับชนบทชานเมือง   ในแต่ละ
เทศบาลหรือเขตปกครอง มีนายเทศมนตรีและสภาท้องถิ่น จ านวน 20 - 45 คน มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรง และมีข้าราชการท้องถิ่นในสังกัดของตนเอง องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่างทั้ง 2 ประเภทนี้มี
หน้าที่จัดบริการสาธารณะอย่างกว้างขวาง และมีบทบาทอย่างส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของประชาชน 
มากกว่าระดับอ่ืนๆ และเนื่องจากมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ จึงต้องมีหน่วยปฏิบัติงานย่อยๆ กระจายไปตามต าบล 
(Sub-district) และหมู่บ้าน (Villages) ต่างๆ หน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ย่อยๆ เหล่านี้จะได้รับมอบอ านาจ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้จัดท าแผนงบประมาณ และบริหารงบประมาณของท้องถิ่น ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดบริการในพื้นท่ีนั้นๆ 

นครจาการ์ตา มีสถานะเป็นทั้งจังหวัดและเมืองหลวงหรือเทศบาลนครหลวงของประเทศ มีระบบ
การปกครองแบบพิเศษแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน โดยจังหวัดจาการ์ตามีการจัดระบบการปกครองเพียงระดับ
เดียว (คล้าย กทม. ของไทยเรา) คือ มีผู้ว่าราชการจังหวัดและสภาท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้ง มีการแบ่ง
เขตการปกครองย่อย (regent/district) และเมือง (city/municipality) เหมือนจังหวัดอ่ืนๆ แต่เขตการ
ปกครองและเมืองหรือเทศบาลในจังหวัดจาการ์ตาไม่มีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกับใน



~ 19 ~ 
 

กรณีของจังหวัดอ่ืนๆ นายกเทศมนตรีของเทศบาลและเขตการปกครองต่างๆ มาจากการแต่งตั้งโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดจาการ์ตา ในท านองเดียวกัน แผนและงบประมาณของเทศบาลและเขตการปกครองต่างๆ 
ก็มาจากผู้ว่าราชการจังหวัดจาการ์ตาทั้งหมดเช่นเดียวกัน 

การจัดแบ่งอานาจหน้าที่ระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วยการ
ปกครองท้องถิ่นปี ค.ศ. 1999 (กฎหมายฉบับที่ 22/1999) ก าหนดให้ประเทศอินโดนีเซียมีระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ Subsidiarity principle กล่าวคือ ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการด าเนิน
กิจการในเขตการปกครองของตนเองได้ทุกประเภท ยกเว้นภารกิจที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
รัฐบาลในระดับชาติ 5 ด้าน คือ (1) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (2) การป้องกันประเทศ (3) ต ารวจ 
ศาลและกระบวนการยุติธรรม (4) การเงินและนโยบายการคลังมหาภาค และ (5) กิจการศาสนา อีกทั้ง
ก าหนดให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ (Obligatory functions) ไว้ 11 ด้าน ซึ่งท าให้การจัดแบ่ง
หน้าที่ระหว่างจังหวัดและท้องถิ่นระดับล่างสับสนพอสมควร ดังแสดงในตารางที่ 1-1 และ อปท. มีการ
จัดสรรงบประมาณสู่งานด้านต่างๆ 

ตารางที่ 1-1 การจัดแบ่งภารกิจระหว่างรัฐบาล จังหวัด เขตและเทศบาล 

ภำรกิจ รัฐบำล จังหวัด เขตและเทศบำล 

อุดหนุน ข้าว น้ ามัน ไฟฟ้า และรัฐวิสาหกิจของรัฐ กิจการรัฐวิสาหกิจจังหวัด กิจการรัฐวิสาหกิจเทศบาล 

กฎหมายและบังคับ
ใช้กฎหมาย 

ตรากฎหมาย และก ากับดูแลให้ท้องถิ่นด าเนินการ
ตามกฎหมายของรัฐ และไม่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ขัดแย้งกับกฎหมายของรัฐ 

ออกข้อบัญญัติจังหวัดและ
บังคับใช้ 

ออกข้อบัญญัติเทศบาลและ
บังคับใช้ 

จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. ก าหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2. ปลูกป่า  )จัดสรรเงินอุดหนุนให้เขต /เทศบาล
ดำเนินการ( 

ประสานงาน และก ากับดูแล
เขตและเทศบาล ในนามของ
รัฐบาล 

บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย
สิ่งแวดล้อม ปลูกป่า ฯลฯ 

การศึกษา 1. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา 

2. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

3. จัดสอบวัดระดับสัมฤทธิผลทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

4. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

5. จัดการศึกษาด้านศาสนา 

6. จัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เขตและเทศบาล 

ประสานงานและกากับดูแล
เ ข ต แ ล ะ เ ท ศ บ า ล ด้ า น
ก า ร ศึ ก ษ า  ใ น น า ม ข อ ง
รัฐบาล 

จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  จั ด ใ ห้ มี
โรงเรียน สิ่ งอ านวยความ
สะดวก บุคลากรทางการ
ศึกษา 

สาธารณสุข 1. ก าหนดนโยบายด้านสาธารณะสุข 

2. ก าหนดมาตรฐานจัดสรรเ งินอุดหนุนด้าน

1. จัดบริการด้านเฝ้าระวัง 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. จัดให้มีระบบบริการทาง
การแพทย์และสาธารสุขทุก
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สาธารณสุขให้แก่จังหวัด เขต /เทศบาล  2. จัดฝึกอบรมบุคลากรสา
ธารสุข   3 . จัดให้มีสิ่งอานวย
ความสะดวกในระบบบริการ
สาธารณสุข 

ระดับ 

2. จัดฝึกอบรมบุคลากร สิ่ง
อานวยความสะดวกในระบบ
บริการสาธารณสุข 

เกษตรกรรม 1. ก าหนดนโยบายด้านการเกษตร 

2. ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคด้านการเกษตร 

3. ควบคุม /แทรกแซงราคาสินค้าเกษตร  

4. จัดสรรเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขให้แก่จังหวัด 
เขตและเทศบาล 

1. จัดให้มีบริการด้านการ
ส่งเสริม และฝึกอบรมด้าน
การเกษตร 

2.จัดให้มีสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน
ด้านการเกษตร 

1. จัดให้มีบริการด้านการ
ส่งเสริมและฝึกอบรมด้าน
การเกษตร 

2. จัดให้มีสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน
ด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรม 1. ก าหนดนโยบายด้านอุตสาหกรรม 

2. ส่งเสริมการลงทุน จัดให้มีนิคมอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็ก จัดให้มีธนาคารวิสาหกิจ
ขนาดเล็ก 

3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

ประสานงาน และกับกากับ
ดูแลเขตและเทศบาล ใน
นามของรัฐบาล 

1. ส่งเสริมการลงทุนและ
การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 

2.  ออกใบอนุญาตสถาน
ประกอบการ 

3. จัดให้มีเขตการส่งเสริม
ก า ร ล ง ทุ น   /นิ ค ม
อุตสาหกรรม 

การคมนาคม 1. ลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมระดับชาติ 

2. จัดสรรเงินอุดหนุนด้านการคมนาคมให้แก่จังหวัด 
เขตและเทศบาล 

จัดให้มีระบบคมนาคมขนส่ง
ใ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  ล งทุ น
พั ฒ น า แ ล ะ บ า รุ ง รั ก ษ า
สิ่งก่อสร้าง 

จัดให้มีระบบคมนาคมขนส่ง
ในเขตพื้นที่  ลงทุนพัฒนา
และบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง 

 

  อ านาจหน้าที่ของกระทรวงและหน่วยงานส่วนกลาง  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา กระทรวง
และหน่วยงานส่วนกลางจ านวนมากที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของรัฐบาลระดับชาติ จะต้องถ่าย
โอนหรือมอบอ านาจการปฏิบัติภารกิจของตนเองให้แก่จังหวัดและท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติการแทนทั้งหมด 
คงเหลือแต่อ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติ อีก
ทั้งจัดสรรเงินอุดหนุนให้ท้องถิ่น (Block grants) และอ านวยการ ก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องการภารกิจของกระทรวงนั้นๆ เท่านั้น ไม่สามารถไป
ด าเนินการได้เองโดยตรงอีกต่อไป แต่ในด้านความรับผิดชอบนั้น ยังถือว่าหน่วยงานส่วนกลางยังคงต้อง
รับผิดชอบต่อผลส าเร็จของนโยบายและคุณภาพของบริการสาธารณะ ตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอยู่
เช่นเดิม 

 การจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่น  ท าให้ระบบการปฏิบัติงานในช่วง 2-3 ปีแรก
สับสน เพราะต่างก็ไม่แน่ใจในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง อีกทั้งไม่มีแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการถ่าย
โอนหรือมอบอ านาจการปฏิบัติ งานให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ ชัด เจน ในปี  2007 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน
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ส่วนกลางกับท้องถิ่น และระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง ตามประกาศฉบับที่ 38/2007 โดยจัดแบ่งภารกิจ
ออกเป็น 3 กลุ่มคือ (1) ภารกิจที่กระทรวงและหน่วยงานส่วนกลางมอบอ านาจให้ท้องถิ่นไปด าเนินการ
แทน (Deconcentrated functions) (2) ภารกิจที่กระทรวงและหน่วยงานส่วนกลางถ่ายโอนหรือกระจาย
อ านาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบโดยสมบูรณ์ (Decentralized functions) และ (3) ภารกิจที่กระทรวง /
หน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นระดับต่างๆ จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน (Shared functions) (Niazi and 
Oosternman, 2010, p.6) 

ภารกิจที่ท้องถิ่นด าเนินการแทนหน่วยงานส่วนกลาง (Deconcentrated tasks)  ภารกิจกลุ่มนี้
กระทรวงและหน่วยงานส่วนกลางยังคงมีบทบาทในการก าหนดนโยบายในระดับชาติ โดยมุ่งให้ผลต่อสังคม
ส่วนรวมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งประเทศ แต่เนื่องจากมิใช่ภารกิจหลักของรัฐบาล 5 ประการ 
กระทรวงและหน่วยงานส่วนกลางจึงต้องมอบอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปด าเนินการแทน โดย
กระทรวงฯ จะเป็นผู้ก าหนดเป้าประสงค์ มาตรฐาน กระบวนการด าเนินงาน ให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง
จัดสรรเงินอุดหนุนประเภท Block grants ให้ท้องถิ่นไปด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบอ านาจ  อนึ่ง 
จังหวัดและท้องถิ่นระดับล่างได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนสาหรับภารกิจประเภท Deconcentrated 
functions แตกต่างกัน กล่าวคือจังหวัดจะได้รับเงินอุดหนุนประเภท “งบด าเนินการ” เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมประเภท “ส่งเสริม เฝ้าระวัง ควบคุม ฯลฯ” ในขณะที่ท้องถิ่นระดับล่างได้รับเงินอุดหนุนทั้ง
งบด าเนินการ และงบลงทุนส าหรับสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในระบบปฏิบัติการได้อย่างกว้างขวาง 

ภารกิจที่ถ่ายโอนหรือกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นโดยสมบูรณ์ (Decentralized functions)  ใน
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มภารกิจที่ไม่มีผลกระทบในระดับชาติ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นกลุ่มบริการสาธารณะที่
สามารถกระจายอ านาจให้แต่ละจังหวัดและท้องถิ่นจัดบริการในพ้ืนที่ของตนเองได้ตามความเหมาะสม ซึ่ง
อาจแตกต่างกันได้ ดังนั้น หากกระทรวงและหน่วยงานส่วนกลางท าหน้าที่ดังกล่าวนี้อยู่ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 
1999 ก็ต้องถ่ายโอน (Devolved) ไปให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง   แหล่งเงินงบประมาณส าหรับ
จัดท าภารกิจกลุ่ม ท้องถิ่นจะใช้แหล่งรายได้ที่จัดเก็บเอง และและเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินโอนซึ่งรัฐบาล
จะจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นต่างๆ โดยค านึงถึงขีดความสามารถทางการคลังและระดับความจ าเป็นในการใช้
จ่าย ของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งก็คือเงินอุดหนุนเพ่ือลดช่องว่างทางการคลัง (Equivalent funds) นั่นเอง เงิน
โอนและเงินอุดหนุนกลุ่มนี้มีหลายประเภท เช่น  (1) ส่วนแบ่งรายได้จากภาษีทรัพยากรธรรมชาติ  (2) เงิน
อุดหนุน special allocation funds  (3) เงินอุดหนุน special autonomy funds  (4) เงินอุดหนุน 
Contingency funds (ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ)  ภารกิจที่รัฐบาลและท้องถิ่นระดับต่างๆ ต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน (Shared functions) 

ภารกิจในด้านนี้มีทั้งสิ้น 31 รายการ มีคุณสมบัติ 3 ประการคือ externality, accountability, 
and efficiency. ส่วนใหญ่เป็น compulsory functions ในจ านวนนี้มีหน้าที่ด้านการศึกษาและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วย โดยหลักการแล้ว หน่วยงานส่วนกลางจะต้องก า หนดมาตรฐาน 
กระบวนการท างาน ให้เสร็จภายใน 2 ปี เพ่ือให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติ   นอกจากนั้น ในประกาศดังกล่าว ยัง
ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ท้องถิ่นระดับล่างลงไปละเว้นไม่ด าเนินการตามภารกิจประเภท compulsory 
functions รัฐบาล (หน่วยงานส่วนกลาง) หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี จะด าเนินการในเรื่องนั้นๆ ด้วยตัวเอง 
โดยท้องถิ่นระดับล่างจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน” (ประกาศ pp 38/2007 articles 8 and 9) 
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อ านาจหน้าที่ของจังหวัด   กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 32/2004 ก าหนดให้จังหวัด
มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างในนามของรัฐบาล และมีหน้าที่จัดบริการ
สาธารณะไว้กว้างๆ โดยให้ด าเนินการในเรื่องที่มิใช่หน้าที่ของรัฐบาลและท้องถิ่นระดับล่าง และให้มีหน้าที่
ที่จะต้องด าเนินการ (Obligated functions) ไว้ 15 ด้าน และอาจด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ (discretionary 
functions) ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลและเขตปกครอง  การกระจายอานาจในช่วงที่ผ่านมาพุ่งเป้าไปที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง คือเทศบาลและเขตปกครองต่างๆ ท าให้เทศบาลและเขตปกครองมีอานาจ
หน้าที่ และมีบทบทอย่างส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง การศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาเศรษฐกิจ และบริการด้านการสังคมอ่ืนๆ  

ประเด็นท้าทายการกระจายอ านาจของอินโดนีเซีย (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะ) 

1. ดุลภาพอานาจระหว่างจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง   ในบรรดาจังหวัด
ทั้งหมดจาการ์ตาเป็นจังหวัดเดียวที่มีอ านาจการปกครองตนเองครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด และไม่มีองค์กร
ปกครองท้องถิ่นระดับล่าง ส่งผลให้จาการ์ตามีขีดความสามารถในการบริหารจัดการเหนือกว่าจังหวัดอ่ืนๆ 
ทั้งหมด   แต่ส าหรับจังหวัดอ่ืนๆ นั้น รัฐบาลอินโดนีเซียไม่ต้องการกระจายอ านาจลงไปให้มากนัก เพราะ
เกรงจะกระทบต่อความเป็นเอกภาพของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่อ่อนไหวต่อการเมืองในประเทศ รัฐบาลจึงได้พุ่ง
เป้าการกระจายอ านาจตรงไปที่ระดับเทศบาลและเขตการปกครองเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ จังหวัดต่างๆ 
(ยกเว้นจาการ์ตา) จึงมีบทบาทในระบบการกระจายอ านาจในขอบเขตที่จ ากัด บริการสาธารณะที่จังหวัด
ด าเนินการส่วนใหญ่ เป็น Pure public goods ระดับจังหวัด ซึ่งไม่มีผู้รับประโยชน์ที่ชัดเจน (เช่น บริการ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) ดังนั้นประชาชนจึงไม่ค่อยเห็นความสาคัญ
ของจังหวัดมากนัก หรือแม้กระทั่งอ านาจหน้าที่ด้านการควบคุมก ากับดูแลเทศบาลและเขตปกครอง ซึ่ง
เป็นท้องถิ่นระดับล่างในฐานะตัวแทนของรัฐบาลก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยชัดเจน เพราะท้องถิ่นระดับล่างอาจ
ไม่ยอมรับ และไม่ให้ความส าคัญ เพราะจังหวัดไม่มีอานาจลงโทษท้องถิ่นระดับล่าง แต่ให้ความส าคัญกับ
กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ไม่ค่อยมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีชื่อเสียง  ในขณะที่มี
นายกเทศมนตรีที่มีชื่อเสียงจ านวนมาก โดยเฉพาะเทศมนตรีเมืองใหญ่ๆ  ยิ่งไปกว่านั้น เริ่มมีกระแสการ
ต่อต้านจังหวัดในกลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่างเกิดขึ้น โดยผู้แทนของสมาคมท้องถิ่นระดับเมือง/
เทศบาลให้สัมภาษณ์ว่า ทั้งสมาคมผู้บริหารและสภาเทศบาลต้องการให้ยกเลิกองค์กรปกครองท้องถิ่น
ระดับจังหวัด และกลับไปใช้ระบบแต่งตั้งผู้ว่าฯ แบบเดิม เพราะเห็นว่าผู้ว่าฯ เลือกตั้งไม่ได้มีบทบาทอะไร
มากนัก ในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นกรณีผู้ว่าฯ กับนายกเทศมนตรีมาจากพรรคการเมืองที่แตกต่างกัน ก็ยิ่ง
มีปัญหาประสานงานกันยากเข้าไปอีก แต่เมื่อถามว่าประชาชนคิดอย่างไร ก็ได้รับค าตอบว่าประชาชนส่วน
ใหญ่ยังอยากได้ผู้ว่าฯ เลือกตั้งมากกว่าเพราะถึงอย่างไรก็ใกล้ชิดเขามากกว่า  แต่การกระจายอ านาจข้าม
หัวจังหวัด ตรงไปสู่เทศบาลและเขตการปกครองระดับล่าง ก็ส่งผลให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
เล็ก (Small-economy of scale) และพ่ึงตัวเองทางการคลังไม่ได้เป็นจ านวนมากเช่นเดียวกัน  

2. การจัดแบ่งอานาจหน้าที่ระหว่างรัฐบาล จังหวัด และท้องถิ่นระดับล่าง ยังซ้าซ้อนกัน 
โดยเฉพาะกลุ่มภารกิจที่หน่วยงานส่วนกลางมอบหมายให้จังหวัดและองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่าง
ด าเนินการแทน (Deconcentrated functions) และหน้าที่ที่หน่วยงานทั้ง 3 ระดับรับผิดชอบร่วมกัน 
(shared functions) ประเด็นนี้น่าจะมาจากการที่หน่วยงานส่วนกลางไม่ถ่ายโอน หรือไม่มอบอ านาจให้
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ท้องถิ่นไปอย่างเบ็ดเสร็จ เพราะต้องการดึงอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง หรือต้องการมีอ านาจในการควบคุมก ากับ
ดูแลท้องถิ่นให้มากที่สุด ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก าลังปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานส่วนกลาง ให้มีความชัดเจนมากขึ้น   อนึ่ง รัฐบาลได้พยายามจัดระบบการจ าแนกงบประมาณ
ของส่วนราชการใหม่ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการจัดแบ่งหน้าที่ -การจัดสรรงบประมาณระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางกับท้องถิ่น โดยให้ส่วนราชการจ าแนกงบประมาณรายจ่ายตามลักษณะการบริหาร
งบประมาณ ดังนี้ (1) งบประมาณท่ีใช้จ่ายส่วนกลางในจาการ์ตา (2) งบประมาณที่ใช้จ่ายโดยหน่วยงานใน
ภูมิภาค (หน่วยงานส่วนกลางที่มีสานักงานย่อยในจังหวัดต่างๆ) (3) งบประมาณที่ใช้จ่ายผ่านจังหวัด และ 
districts (Deconcentrated tasks) (4) งบประมาณที่จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดและdistricts ตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบร่วมกับท้องถิ่น (Co-administered tasks)  

3. บริการสาธารณะของท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังต่ ากว่ามาตรฐาน  นอกจากประเด็นขีดความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดบริการฯ ต่ ากว่ามาตรฐานแล้ว องค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่
ยังมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรบุคคลลงสู่แผนการจัดบริการฯ ก็ยังขาดประสิทธิภาพ มี
ค่าใช้จ่ายประจ า overhead costs ในกระบวนการจัดบริการสูงเกินไป ในเรื่องนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มี
มาตรการหลายด้าน เช่น ส่งเสริมให้ท้องถิ่นจัดบริการให้ได้มาตรฐานขั้นต่ า ควบคุมและลดค่าใช้จ่าย
ประจ าลงมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณ เพ่ือให้ท้องถิ่นจัดสรร
งบประมาณลงสู่บริการสาธารณะโดยตรงให้มากขึ้น เพ่ิมมาตรการให้รางวัลและลงโทษท้องถิ่นที่ท าได้และ
ไม่ได้ท า เพ่ิมมาตรการส่งเสริมนวัตกรรมท้องถิ่น 

กรอบแนวคิดกำรบริกำรสำธำรณะ 

 1. ความหมายของบริการสาธารณะ2 บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ฝ่ายปกครองจัดท าขึ้นเพ่ือ
วัตถุประสงค์สาธารณะ โดยพิจารณาองค์ประกอบด้านโครงสร้างของบริการสาธารณะที่ต้องค านึงถึง “การ
มีส่วนร่วม” ของฝ่ายปกครองในการจัดท าบริการสาธารณะ โดยกิจการที่จะเป็น “บริการสาธารณะ” ต้อง
ด าเนินการจัดท าโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยฝ่ายปกครอง กล่าวคือเป็นกิจกรรมที่นิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชนเป็นผู้ด าเนินการจัดท าด้วยตนเอง หรือ มอบภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะนั้นไปให้องค์กร
เอกชนเป็นผู้ด าเนินการจัดท าแทนโดยฝ่ายปกครองยังมีความสัมพันธ์กับบริการสาธารณะนั้นอยู่ในลักษณะ
ผู้ก ากับดูแล  และองค์ประกอบด้านวัตถุของบริการสาธารณะ  กล่าวคือต้องพิจารณาถึงเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของกิจการนั้นว่าจะต้องเป็นกิจการที่ฝ่ายปกครองจัดท าข้ึนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

 2. ประเภทของบริการสาธารณะ3 แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ บริการสาธารณะที่มีลักษณะ
ทางปกครอง และ บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม กับการแบ่งประเภท
ตามวัตถุประสงค์ของบริการสาธารณะอีก 4 ประเภท รวมเป็น 6 ประเภท 

  2.1 บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง ได้แก่กิจกรรมที่โดยสภาพแล้วเป็นงานใน
หน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จะต้องจัดท าเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน กิจกรรมส่วนใหญ่เป็น
เรื่องการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ท าให้ประชาชนโดยประชาชนไม่ต้องเสีย
ค่าตอบแทน  กิจกรรมนี้มี “อ านาจพิเศษ”ของฝ่ายปกครองในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย ฝ่าย
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ปกครองจึงไม่สามารถมอบให้องค์กรอ่ืนหรือเอกชนเข้ามาด าเนินการแทนได้  บริการสาธารณะทาง
ปกครองได้แก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบภายใน  การป้องกันประเทศ และ การคลัง 

  2.2 บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  มีวัตถุแห่งบริการ
ทางด้านเศรษบกิจเหมือนกับวิสาหกิจเอกชน คือ เน้นด้านการผลิต การจ าหน่าย การให้บริการ และมีการ
ประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับเช่นเดียวกับกิจการของเอกชน   มีวิธีปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นมาเองแตกต่างไป
จากบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ  ด้านแหล่ งที่มา
ของเงินทุนและรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากค่าตอบแทนการบริการของผู้ใช้บริการ 

  2.3 บริการสาธารณะทางสังคม  ได้แก่กิจกรรมทุกประเภทที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือทางสังคม  ส่วนใหย่แล้วบริการสาธารณะประเภทนี้จะเป็นบริการสาธารณะที่ท ากันจนกลายเป็น
ประเพณีนิยม และจะพบบริการสาธารณะประเภทนี้มากในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.4 บริการสาธารณะทางสุขภาพ ได้แก่กิจกรรมที่รัฐจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพ  รณรงค์ใหมีการรักษาสุขภาพ หรือรณรงค์เพ่ือต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บบางประเภท 
รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรหรือสถาบันพิเศษขึ้นมาเพ่ือรักษาโรคบางประเภท 

  2.5 บริการสาธารณะทางวัฒนธรรม อาจหมายถึง โรงละคร  ศูนย์ส่งเสริมเยาวชน  
พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  เป็นบริการสาธารณะที่รัฐอาจมอบให้เอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าได้ 

  2.6 บริการสาธารณะทางด้านกีฬา กิจกรรมประเภทสนามกีฬา  สถานที่เล่นกีฬา การฝึก
นักกีฬา  เป็นบริการสาธารณะที่ให้เอกชนเข้ามาร่วมมือได้ 

 3. บริการสาธารณะที่จัดท าโดยรัฐ4 

  บริการสาธารณะที่อยู่ในอ านาจจัดท าของรัฐต้องเป็นบริการสาธารณะโดยสภาพของ
บริการสาธารณะนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐแต่เพียงผู้เดียวที่จะเป็นผู้ท า หรือเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง  เมื่อมีการกระจายอ านาจการปกครอง
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนกลางก็ได้มอบบริการสาธารณะบางประเภทให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดท า 

  3.1 บริการสาธารณะระดับชาติ ได้แก่บริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเป็น
ผู้จัดท า ได้แก่กิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม รวมทั้งการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรม  เป็นบริการสาธารณะที่รัฐจัดท าอย่างทั่วถึงตลอดทั้งประเทศ  แบ่ งเป็น 7 ประเภท 
(1) บริการสาธารณะทางด้านยุติธรรม (2) บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความปลอดภัยของสังคม
หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ประกอบด้วย การด าเนินการเกี่ยวกับการรักาความมั่นคงของ
สังคม  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การรักษาความสะอาดในชุมชนด้วยการก าจัดขยะ
มูลฝอยดูแลความสะอาดถนนหนทางและการรักษาสิ่งแวดล้อม  การรักษาความสงบในที่สาธารณะ   
แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมในระดับชาติ  การรักษาความสงบเรียบร้อย

                                                           
4
 เพิ่งอ้าง,หน้า55-74 
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ระดับท้องถิ่น (3) บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  (4) บริการ
สาธารณะทางด้านการศึกษาของชาติ (5) บริการสาธารณะทางด้านสังคม (6) บริการสาธารณะทางด้าน
วัฒนธรรม  (7) บริการสาธารณะทางด้านการท่องเที่ยว 

  3.2 บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ที่จะด าเนินการจัดท าโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ บริการสาธารณะระดับชาติซึ่งมีการมอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการจัดท า   กับอีกประเภทหนึ่งที่เป็นบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่แท้ ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละระดับโดยมีกฎหมายแบ่งแยกหน้าที่และประเภทของบริการ
สาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทจะเป็นผู้จัดท า   ส าหรับบริการสาธารณะที่เป็น
หน้าที่แท้ ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้   (1)บริการสาธารณะทางด้านสุขอนามัย ประกอบด้วย 
บริการสาธารณะเกี่ยวกับสุสานและพิธีศพ  การจัดให้มีน้ าสะอาด  การท าให้น้ าสะอาดเพ่ือน ามาใช้ใหม่   
การเก็บขยะและของเหลือใช้ (2) บริการสาธารณะเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การผลิตและการ
จ าหน่ายพลังงาน  ตลาด  การขนส่ง (3) บริการสาธารณะทางด้านสังคมและการศึกษา ประกอบด้วย 
สวัสดิการสังคม  การศึกษา (4) บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์   
หอจดหมายเหตุ  การรักษาโบราณสถาน  
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บทที่ 2 

ผลด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อกำรบริกำรสำธำรณะ1 

 
1. บริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมภำรกิจที่ได้รับถ่ำยโอน 
 

1.1 บริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจถ่ำยโอน 

1.1.1 การถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
 1. การถ่ายโอนภารกิจให้ อบจ. ตามแผนปฏิบัติการฯ ถ่ายโอนภารกิจ ฉบับแรก มีการถ่ายโอน
ภารกิจของส่วนราชการให้ อบจ. รวม 3 ด้าน คือ 
  (1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีงานที่ถ่ายโอน รวม 9 งาน  งานที่ อบจ.รับโอนมากที่สุด 
คือ งานก่อสร้างทางหลวงชนบทและสะพาน (ถนนลาดยางและสะพาน ค.ส.ล.) ร้อยละ 72.7 งาน
บ ารุงรักษาถนนและสะพาน ร้อยละ 45.5 งานลาดยางทางหลวงชนบท ร้อยละ27.3 

 (2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีงานที่ถ่ายโอน รวม 8 งาน งานที่ อบจ.รับโอนมากที่สุด  
คือ สนามกีฬาระดับจังหวัด ร้อยละ 45.5 โครงการถ่ายโอนกิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
(วัสดุการศึกษา) กบั การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) ร้อยละ 18.2  

 (3) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีงานที่ 
ถ่ายโอน รวม  4 งาน  มี อบจ. รับโอน ร้อยละ 9.1 ประกอบด้วย การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ระบบ
ข้อมูลเพื่อการวางแผน  งานบริการการลงทุน และ งานทะเบียนพาณิชย์  

2. การถ่ายโอนภารกิจให้ อบจ. ตามแผนปฏิบัติการฯ ถ่ายโอนภารกิจ ฉบับที่สอง การถ่ายโอน
ภารกิจของส่วนราชการให้ อบจ. รวม 6 ด้าน คือ 

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีงานที่ถ่ายโอน รวม 14 งาน  งานที่ อบจ.รับโอนมากที่สุด 
 คือ งานทางหลวงชนบท ร้อยละ 63.6 งานบ ารุงรักษาถนนลูกรัง ร้อยละ 27.3 

 (2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีงานที่ถ่ายโอน รวม 3 งาน  งานที่ อบจ.รับโอนมาก 
ที่สุด คือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น/ตอนปลาย) ร้อยละ 18.2 

 (3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีงานที่ถ่ายโอน 
รวม 3 งาน แต่ละงานมี อบจ.รับโอน ร้อยละ 9.1 

 (4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีงานที่ 
ถ่ายโอน รวม 7 งาน  งานที่ อบจ.รับโอน คือ งานทะเบียนพาณิชย์ ร้อยละ 18.2 

 (5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีงานที่ถ่าย 
โอน 1 งาน คือ การจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล มี อบจ.รับถ่ายโอน ร้อยละ 9.1 

 (6) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีงานที่ถ่ายโอน 1 งาน  
คือ การดูแลรักษาโบราณสถานในระดับท้องถิ่น มี อบจ. รับถ่ายโอน ร้อยละ 9.1 

                                                           
1
 ที่มาของข้อมูลในการศึกษานี้ มาจาก “โครงการวิจัยประเมินผลการกระจายอ านาจของไทยระยะ 15 ปี” ที่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด าเนินการให้กับ 

ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ ส านักนายกรัฐมนตรี ,สิงหาคม 2557 โดยมี ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา เป็นที่ปรึกษาโครงการ  ผศ.ดร.วีระศักด์ิ เครือเทพ 
เป็นหัวหน้าโครงการ   และผู้เขียนเป็นนักวิจัยโครงการ  ทั้งนี้ข้อมูลที่น ามาใช้เป็นส่วนที่ผู้เขียนรับผิดชอบในโครงการวิจัย 
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1. 2. การถ่ายโอนภารกิจให้เทศบาล 
 1.2.1 การถ่ายโอนภารกิจให้เทศบาลตามแผนปฏิบัติการฯ ถ่ายโอนภารกิจ ฉบับแรก (พ.ศ.2543) 
มีการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการให้ เทศบาล รวม 6 ด้าน   

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีงานที่ถ่ายโอน รวม 28 งาน  งานที่ เทศบาลรับโอน  คือ 
ภารกิจก่อสร้างทางหลวงชนบท และสะพาน และอ่ืนๆ ที่อยู่บนสายทาง (ถนนลาดยางและสะพาน ค.ส.ล.) 
ร้อยละ 25.0 การควบคุมอาคาร  ร้อยละ 25.0 งานลาดยางทางหลวงชนบท  งานบ ารุงรักษาทางหลวง   
ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างการวาง/ปรับปรุงผัง (107 ผัง) ร้อยละ 21.9 งานบ ารุงรักษาถนนและสะพาน  
การดูแลรักษาทางน้ า  การวางและจัดผังเมืองรวมในเขตเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (980 แห่ง) และ การ
เปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ร้อยละ 18.8 การอนุญาตให้ก่อสร้าง
สิ่งล่วงล าน้ า ร้อยละ15.6 

 (2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีงานที่ถ่ายโอน รวม 40 งาน งานที่เทศบาลรับโอนคือ  
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ร้อยละ 50.0 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเพ่ิมพิเศษใน
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ร้อยละ 46.9  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และ โครงการถ่ายโอนกิจกรรม
อาหารเสริมนม ร้อยละ 37.5 โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน ร้อยละ 31.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 
28.1 

 (3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีงานที่ถ่ายโอน 
รวม  21 งาน งานที่เทศบาลรับโอน คือ การรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตราน้ ามันเชื้อเพลิง  
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน) ร้อยละ 34.4 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง
ประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก) ร้อยละ 31.3 การตรวจตราสถานที่เก็บ
รักษาน้ ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่หนึ่ง (ร้านค้าปลีกจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงรายย่อย)  สถานที่เก็บรักษา
น้ ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง (โรงงานขนาดเล็กหรือเพ่ือการเกษตร) ร้อยละ 28.1 การอนุญาตประกอบ
กิจการและตรวจตรา  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ประเภท ข. (สถานีบริการมาตรฐานขนาดเล็กในซอย) 
ร้อยละ 25.0 

(4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีงานที่ 
ถ่ายโอน รวม  12 งาน  งานที่เทศบาลรับโอนคือ  การก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ 1 การรับแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2  ร้อยละ 18.8  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การก ากับดู แลโรงงาน
จ าพวกที่ 3 ร้อยละ 12.5  การอนุญาตให้ตั้งโรงงานขนาดเล็ก ร้อยละ 9.4   

(5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  มีงานที่ถ่าย 
โอนรวม 15 งาน งานที่เทศบาลรับโอน คือ การบ าบัดน้ าเสีย-ระบบบ าบัดน้ าเสียจ านวน 23 โครงการ ร้อย
ละ 28.1 การก าจัดขยะมูลฝอย-ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 2 โครงการ ร้อยละ 21.9 งานสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่
สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ร้อยละ 12.5 

 (6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีงานที่ถ่ายโอนรวม 2  
งาน งานที่เทศบาลรับโอนคือ การบ ารุงรักษาโบราณสถาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาข้ันพื้นฐาน โดยรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน า  ร้อยละ 6.3 
 

1.2.2 การถ่ายโอนภารกิจให้เทศบาลตามแผนปฏิบัติการฯ ถ่ายโอนภารกิจ ฉบับที่สอง มีการถ่าย
โอนภารกิจของส่วนราชการให้ เทศบาล รวม 5 ด้าน คือ 
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(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีงานที่ถ่ายโอน รวม 36 งาน  งานที่ เทศบาลรับโอน คือ   

การขุดและถมดิน  ร้อยละ 25.0 การก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
งานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ร้อยละ 21.9 การเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการขุดดินถมดิน ร้อยละ 18.8 การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก  การเปรียบเทียบปรับคดีความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ร้อยละ 15.6 

 (2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีงานที่ถ่ายโอน รวม 9 งาน งานที่เทศบาลรับโอน คือ 
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อายุ 3 – 6 ปี) ร้อยละ 25.0 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
21.9 โครงการถ่ายโอนศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษา โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม) 
ร้อยละ 12.5   

(3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีงานที่ถ่ายโอน  
รวม  24 งาน  งานที่เทศบาลรับโอนคือ การตรวจตราสถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่หนึ่ง
(ร้านค้าปลีกจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงรายย่อย)  การรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตรา  สถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง(ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก) การอนุญาตประกอบ
กิจการและตรวจตรา ร้อยละ 25.0 อ านาจหน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขต อปท.  สถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (สถานีบริการมาตรฐานบนถนนใหญ่)  สถานีบริการน้ ามันเชื้ อเพลิงประเภท 
ข. (สถานี บริการมาตรฐานขนาดเล็กในซอย)  ร้อยละ 21.9  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น  สถานที่
เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง(โรงงานขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร)  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง
ประเภท ค. ลักษณะที่สอง (ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดใหญ่)  ร้อยละ 18.8 

 (4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีงานที่ 
ถ่ายโอน รวม  13 งาน  งานที่เทศบาลรับโอนคือ งานทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 ร้อยละ 46.9 การก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ 1 ร้อยละ 25.0 การรับแจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจ าพวกที่ 2 การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อน การอนุญาตให้ตั้งโรงงานขนาดเล็กใน 
อปท. หนึ่งที่ไม่มีผลกระทบกับอีก อปท. อ่ืน  ร้อยละ 21.9 

 (5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  มีงานที่ 
ถ่ายโอนรวม 1 งาน  คือ การควบคุมไฟป่า มีเทศบาล ร้อยละ 3.1 

1.3 การถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
 1.3.1 การถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต าบลตามแผนปฏิบัติการฯ ถ่ายโอนภารกิจฉบับ
แรกมีการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการให้ องค์การบริหารส่วนต าบล รวม 6 ด้าน คือ 
  (1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีงานที่ถ่ายโอน รวม 65 งาน  งานที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลรับโอน คือ  ก่อสร้างทางหลวงชนบทและสะพาน และอ่ืนๆ ที่อยู่บนสายทาง (ถนนภายในหมู่บ้าน) 
ร้อยละ 27.4 งานลาดยางทางหลวงชนบท ร้อยละ 25.8 การควบคุมอาคาร ร้อยละ 22.6 โครงการขุดลอก
หนองน้ าและคลองธรรมชาติ ร้อยละ 21.0  

(2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีงานที่ถ่ายโอน รวม 55 งาน งานที่ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลรับโอน คือ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ร้อยละ 56.5 โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหาร
เสริมนม ร้อยละ 51.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสงเคราะห์เบี้ยยั งชีพผู้ป่วยเอดส์ ร้อยละ 45.2 การ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเพ่ิมพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ร้อยละ 40.3 
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 (3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีงานที่ถ่ายโอน  
รวม  23 งาน  งานที่องค์การบริหารส่วนต าบลรับโอนคือ การตรวจตราสถานที่ เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง
ลักษณะที่หนึ่ง (ร้านค้าปลีกจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงรายย่อย) ร้อยละ 27.4 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง
ประเภท ง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน) ร้อยละ 25.8 การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา ร้อยละ 24.2 
การรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตราน้ ามันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ค. 
ลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก) ร้อยละ 22.6 

 (4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีงานที่ 
ถ่ายโอน รวม  12 งาน  งานที่องค์การบริหารส่วนต าบลรับโอนคือ ศูนย์บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรชุมชน (ด าเนินการร่วมกับรัฐ ) ร้อยละ 21.0 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 19.4 ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ21.0ร้อยละ 87.5 

 (5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  มีงานที่ 
ถ่ายโอนรวม 16 งาน งานที่องค์การบริหารส่วนต าบลรับโอน คือ การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่
สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ร้อยละ 21.0 การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
(ที่ดินรกร้างว่างเปล่า)  ร้อยละ 12.9 การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ด้านการควบคุมมลพิษ ร้อยละ 9.7 

(6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีงานที่ถ่ายโอนรวม 2  
งาน งานที่องค์การบริหารส่วนต าบลรับโอน การบ ารุงรักษาโบราณสถาน อปท.มีส่วนร่วม ร้อยละ 6.5 
 

1.3.2 การถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต าบลตามแผนปฏิบัติการฯ ถ่ายโอนภารกิจฉบับ
ที่ 2 มีการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการให้ องค์การบริหารส่วนต าบล รวม 6 ด้าน คือ 

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีงานที่ถ่ายโอน รวม 32 งาน  งานที่ องค์การบริหารส่วน 
ต าบลรับโอน คือ ทางหลวงชนบท ร้อยละ 43.5 การขุดดินและถมดิน ร้อยละ 22.6 การก่อสร้งแล ะ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ร้อยละ 17.7  

(2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีงานที่ถ่ายโอน รวม 9 งาน งานที่ องค์การบริหารส่วน 
ต าบลรับโอน คือ โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริมนม ร้อยละ 25.8 การศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา (อายุ 3-6 ปี) ร้อยละ 11.3 การอนุญาตให้ควบคุมหอพักเอกชนตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 
2507 ร้อยละ 8.1 

 (3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีงานที่ถ่ายโอน  
รวม  23 งาน  งานที่องค์การบริหารส่วนต าบลรับโอนคือ การให้ความคุ้มครองผู้บริโภค  การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความรู้การคุ้มครองแก่ผู้บริโภค  การตรวจตราสถานที่กักเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงลักษณะ
ที่หนึ่ง(ร้านค้าปลีกจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงรายย่อย) ร้อยละ 22.6 การรับแจ้งการประกอบกิจการและการ
ตรวจตรา ร้อยละ 19.4 อ านาจหน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อนในเขต อปท.  สถานีบริการน้ า มัน
เชื้อเพลิงประเภท ง. (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน) ร้อยละ 17.7 

 (4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีงานที่ 
ถ่ายโอน รวม  12 งาน  งานที่องค์การบริหารส่วนต าบลรับโอนคือ งานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ร้อยละ 46.8 การก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ 3  การตรวจสอบกรณีโรงงาน
ก่อเหตุเดือดร้อน ร้อยละ 12.9 การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 จ านวน ร้อยละ 11.3 

 (5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  มีงานที่ 
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ถ่ายโอนรวม 11 งาน งานที่องค์การบริหารส่วนต าบลรับโอน คือ การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
พัฒนาเครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รณรงค์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 9.7 รณรงค์การจัดการขยะครัวเรือนและ
โรงเรียนเพ่ือลดขยะชุมชน  การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติด้านการควบคุมมลพิษ  ร้อยละ 8.1 
 

2. บริกำรสำธำรณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกำรรับถ่ำยโอน 

บริการสาธารณะที่ อปท. ต้องการด าเนินการและต้องการรับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ จาก
การสอบถามความเห็น อปท. พบว่า  
 

1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน    
1. งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน  อปท. มีความต้องการ ร้อยละ 24.5 

จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 25.0 เทศบาล ร้อยละ 21.2  ร้อยละ 24.5 
2. งานสาธารณูปโภค มีความต้องการ ร้อยละ 17.3 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 8.3 

เทศบาล ร้อยละ 9.1  อบต. ร้อยละ23.1 
3. สถานีขนส่ง มีความต้องการ ร้อยละ 5.5 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 33.3 เทศบาลร้อย

ละ 6.1 
4. วิศวกรรมจราจรทางบก มีความต้องการ ร้อยละ 4.5 จ าแนกเป็น เทศบาล ร้อยละ 

12.1  อบต.ร้อยละ 1.5 
5. การดูแลบ ารุงรักษาทางน  า มีความต้องการ ร้อยละ 3.6 จ าแนกเป็น อบต.ร้อยละ 6.2 

และ การผังเมือง มีความต้องการ ร้อยละ 3.6 จ าแนกเป็น เทศบาล ร้อยละ 6.1  อบต. ร้อยละ 3.1 
สรุป งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มีความต้องการรับถ่ายโอนมากที่สุดคือ งานก่อสร้าง

และบ ารุงรักษาถนนและสะพาน  โดยมีเหตุผลคือ สามารถจัดบริการให้กับประชาชนได้โดยตรง และ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ สามารถจัดบริการได้ดีกว่าหรือน ามาต่อยอดจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบอยู่แต่เดิม 

 

 2. ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
1. การศึกษา มีความต้องการ ร้อยละ 38.2 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 33.3 เทศบาล 

ร้อยละ 48.5 อบต. ร้อยละ 33.8 
2. สาธารณสุข มีความต้องการ ร้อยละ 31.8 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 8.3 เทศบาล 

ร้อยละ 30.3 อบต. ร้อยละ 36.9 
3. งานสวัสดิการสังคม-เบี ยยังชีพ มีความต้องการ ร้อยละ 11.8 จ าแนกเป็น เทศบาล 

ร้อยละ 15.2 อบต. ร้อยละ 12.3 
4. การส่งเสริมอาชีพ มีความต้องการ ร้อยละ 6.4 จ าแนกเป็น อบต. ร้อยละ 10.8 
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5. งานส่งเสริมกีฬา  มีความต้องการ ร้อยละ 4.5 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 8.3 เทศบาล 
ร้อยละ 3.0 อบต. ร้อยละ 4.6 

สรุป ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่มีความต้องการรับถ่ายโอนมากที่สุดคือ การศึกษา 
โดยมีเหตุผลคือ สามารถจัดบริการให้กับประชาชนได้โดยตรง และ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และสามารถจัดบริการได้ดีกว่าหรือน ามาต่อยอดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แต่เดิม   การต้องการรับ
ถ่ายโอนรองมาคือ ภารกิจด้านสาธารณสุข โดยมีเหตุผล คือ สามารถจัดบริการให้กับประชาชนได้โดยตรง 
และ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 

3. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  1. ภารกิจทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน มีความต้องการ ร้อยละ 15.5
จ าแนกเป็น เทศบาล ร้อยละ 9.1  อบต. ร้อยละ 21.5     
  2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีความต้องการ ร้อยละ 6.4 จ าแนกเป็น อบจ. 
ร้อยละ 16.7 เทศบาล ร้อยละ 6.1  อบต. ร้อยละ 4.6    
  3. ภารกิจจดทะเบียนรถยนต์  มีความต้องการ ร้อยละ 6.4 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 
16.7 เทศบาล ร้อยละ 6.1 อบต. ร้อยละ 4.6   
  4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความต้องการ 
ร้อยละ 4.5 แนกเป็น  เทศบาล ร้อยละ 3.0  อบต. ร้อยละ 6.2  ,  ภารกิจสถานบริการ มีความต้องการ 
ร้อยละ 4.5 จ าแนกเป็น เทศบาล ร้อยละ 9.1  อบต. ร้อยละ 3.1 , ภารกิจสุราและยาสูบ  มีความต้องการ 
ร้อยละ 4.5 จ าแนกเป็น เทศบาล ร้อยละ 6.1  อบต. ร้อยละ 4.6  
  สรุป ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่มีความ
ต้องการรับถ่ายโอนมากที่สุดคือ  ภารกิจทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน   โดยมีเหตุผล คือ 
สามารถจัดบริการให้กับประชาชนได้โดยตรง และ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ อบต. มี
ความต้องการในการรับถ่ายโอนมากที่สุด 
 

4. ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
  1. ภารกิจดูแลโรงงาน  มีความต้องการ ร้อยละ 2.7 จ าแนกเป็น เทศบาล ร้อยละ 3.0 
อบต. ร้อยละ 3.1 
  2. ท่าอากาศยาน  มีความต้องการ ร้อยละ 1.8 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 16.7  
  สรุป ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  มี อปท. 
ต้องการรับถ่ายโอนน้อย ภารกิจดูแลโรงงาน โดยมีเหตุผล คือ สามารถจัดบริการให้กับประชาชนได้
โดยตรง และ ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ที่น่าสังเกตุ มี อบจ. ต้องการรับถ่ายโอนท่าอากาศ
ยาน จ านวน 2 แห่ง ซึ่งเป็น อบจ.ที่มีสนามบิน โดยมีเหตุผล คือ สามารถจัดบริการให้กับประชาชนได้
โดยตรง และ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเป็นการเพ่ิมรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
  1. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ  มีความต้องการ ร้อยละ 5.5 จ าแนกเป็น อบจ. 
ร้อยละ 8.3 อบต. ร้อยละ 7.7 
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  2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   มีความต้องการ ร้อยละ 2.7 จ าแนกเป็น เทศบาล 
ร้อยละ 3.0   อบต. ร้อยละ 3.1  
  3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ  มีความต้องการ ร้อยละ 2.7  เป็น อบต. ร้อยละ 4.6 
  สรุป ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มี อปท. 
ต้องการรับถ่ายโอนไม่มากนัก  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ   โดยมีเหตุผล คือ สามารถจัดบริการ
ให้กับประชาชนได้โดยตรง และ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ สามารถบริหารจัดการ
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวได้มากข้ึน ไม่เกิดความสับสนระหว่างหน่วยงาน 
 

6. ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  1. การปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ต้องการ ร้อยละ 2.7 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 8.3  เทศบาล ร้อยละ 6.1   
  2. ภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  มีความต้องการ ร้อยละ 0.9 จ าแนกเป็น 
เทศบาล ร้อยละ 3.0 
  สรุป ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี อปท.ต้องการรับ
ถ่ายโอนน้อยมาก คือ การปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เหตผลต้องการรับถ่ายโอน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสบการณ์ และ
ความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนอยู่แล้ว 
 
 
3. บริกำรสำธำรณะ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องกำรรับกำรถ่ำยโอน  

 1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1. งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 16.4
จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 25.0 เทศบาล ร้อยละ 15.2  อบต. ร้อยละ 15.4  
  2. สาธารณูปโภค   ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 5.5จ าแนกเป็น อบต. ร้อยละ 9.2 
  3. การดูแลรักษาบ ารุงทางน  า ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 3.6 จ าแนกเป็น อบจ. 
ร้อยละ 16.7 เทศบาล ร้อยละ 3.0  อบต. ร้อยละ 1.5 
  4. สถานีขนส่ง ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 2.7 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 8.3 
เทศบาล ร้อยละ 3.0  อบต. ร้อยละ 1.5 
  5. วิศวกรรมการจราจรทางบก ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 1.8 จ าแนกเป็น อบต. 
ร้อยละ 3.1 และ การผังเมือง ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 1.8 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 8.3 อบต. 
ร้อยละ 1.5 
  สรุป ภารกิจที่ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ งานก่อสร้างและ
บ ารุงรักษาถนนและสะพาน เหตุผล คือ ขาดศักยภาพด้านคน งบประมาณ ความทั่วถึงในการให้บริการ 
และองค์ความรู้ 
  ข้อเปรียบเทียบ ภารกิจที่ต้องการรับถ่ายโอน กับ ภารกิจที่ไม่ต้องการรับถ่ายโอน เป็น
ภารกิจเดียวกันคือ งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน วิเคราะห์ได้ว่า การที่ อปท.ไม่ต้องการรับ
การถ่ายโอน เนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน 
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 2. ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
  1. การศึกษา (อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน)  ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 
24.5 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 8.3 เทศบาล ร้อยละ 27.3  อบต. ร้อยละ 26.2  
  2. สาธารณสุข ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 11.8 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 16.7
เทศบาล ร้อยละ 15.2  อบต. ร้อยละ 9.2 
  3. งานสวัสดิการสังคม-เบี ยยังชีพ ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 10.0 จ าแนกเป็น 
อบจ. ร้อยละ 8.3 เทศบาล ร้อยละ 9.1  อบต. ร้อยละ 10.8 
  4. การส่งเสริมอาชีพ ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 0.9 
  สรุป ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน คือ การศึกษา 
(อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน) เหตุผล คือ ภาระงานมากแล้วในปัจจุบันให้หน่วยงานอ่ืนท า
เหมาะสมกว่า  ส่วนกลางไม่ถ่ายโอนภารกิจมาให้ทั้งหมดและความไม่ชัดเจนในเรื่องของอ านาจหน้าที่ และ 
ไม่มีความจ าเป็นส าหรับในชุมชน  ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 

 3. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  1. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ไม่ต้องการรับ
การถ่ายโอน ร้อยละ 13.6 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 8.3 เทศบาล ร้อยละ 24.2 อบต. ร้อยละ 9.2 
  2. ภารกิจสถานประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 3.6 
เป็นอบต. 4 แห่ง ร้อยละ 6.2 
  3. ภารกิจควบคุมแรงงานต่างด้าว ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 3.6 จ าแนกเป็น 
เทศบาล ร้อยละ 3.0  อบต. ร้อยละ 4.6 
  4. ภารกิจโรงแรม ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 2.7 จ าแนกเป็น อบต. ร้อยละ 4.6 
  5. ภารกิจการพนัน ภารกิจการออกใบสั่งการกระท าความผิดตามกฎหมายจราจร และ 
ภารกิจการเปรียบเทียบปรับ  ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 1.8  
  สรุป  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ภารกิจที่ไม่
ต้องการรับการถ่ายโอน คือ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เหตุผล 
คือ ขาดศักยภาพด้านคน งบประมาณ ความท่ัวถึงในการให้บริการ และองค์ความรู้    ความยากของงานที่
ไม่คุ้นเคย ระบบงานหรือการบริหารจัดการที่ต่างจากแนวปฏิบัติของ อปท.   
 

 4. ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
  1. ภารกิจการดูแลโรงงาน ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 7.3 จ าแนกเป็น เทศบาล 
ร้อยละ 3.0 อบต. ร้อยละ 10.8 
  2. งานทะเบียนพาณิชย์ ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 2.7 จ าแนกเป็น อบต. ร้อย
ละ 4.6) 
  3. การพัฒนาเทคโนโลยี  การพัฒนาอุตสาหกรรม  ภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 0.9 จ าแนกเป็น อบต.ภารกิจละ 1 แห่ง 
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  สรุป ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ภารกิจที่
ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน คือ ภารกิจการดูแลโรงงาน  เหตุผล คือ ขาดศักยภาพด้านคน งบประมาณ 
ความทั่วถึงในการให้บริการ และองค์ความรู้ 
 

 5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
  1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 6.4 จ าแนกเป็น 
อบจ. ร้อยละ 8.3อบต. ร้อยละ 9.2 
  2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 1.8 จ าแนกเป็น
เทศบาล ร้อยละ 3.0 อบต. ร้อยละ1.5 
  3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อยละ 1.8จ าแนกเป็น อบต. 
ร้อยละ 3.1 
  สรุป ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภารกิจที่ไม่
ต้องการรับการถ่ายโอน คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เหตุผล คือ ขาดศักยภาพด้านคน 
งบประมาณ ความทั่วถึงในการให้บริการ และองค์ความรู้ 
 

6. ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
  1. การปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน ไม่ต้องการรับการถ่ายโอน ร้อย
ละ 2.7จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 16.7 เทศบาล ร้อยละ3.0 

4. ภำรกิจที่ อปท.รับถ่ำยโอนมำแล้ว และต้องกำรส่งคืนให้แก่ส่วนรำชกำร 

 1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1. งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน  ต้องการส่งคืนให้แก่ส่วนราชการ ร้อย
ละ 28.2 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 50.0 เทศบาล ร้อยละ 21.2  อบต.  ร้อยละ 27.7 
  2. สาธารณูปโภค (น  าบาดาล น  าประปา คลอง) ต้องการส่งคืนให้แก่ส่วนราชการ ร้อยละ 
10.9 จ าแนกเป็น เทศบาล ร้อยละ 6.1 อบต. ร้อยละ 15.4 
  3. การดูแลบ ารุงรักษาทางน  า ต้องการส่งคืนให้แก่ส่วนราชการ ร้อยละ 1.8 จ าแนกเป็น 
เทศบาล ร้อยละ 3.0 อบต. ร้อยละ 1.5 
  4. สถานีขนส่ง วิศวกรรมจราจรทางบก และ การผังเมือง  ต้องการส่งคืนให้แก่ส่วน
ราชการ ร้อยละ 0.9แห่ง จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 8.3 เทศบาล ร้อยละ 3.0  อบต. ร้อยละ 1.5 
  สรุป ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ต้องการส่งคืนให้แก่ส่วนราชการ คือ งานก่อสร้างและ
บ ารุงรักษาถนนและสะพาน  เหตุผล คือ ขาดงบประมาณ  ซึ่งสอดคล้อง กับ ภารกิจที่ อปท.ไม่ต้องการรับ
การถ่ายโอน และเหตุผลเดียวกันคือการขาดแคลนงบประมาณ 

 2. ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
  1. การศึกษา (อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน) ต้องการส่งคืนให้แก่ส่วนราชการ ร้อย
ละ 10.9จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 25.0 เทศบาล ร้อยละ 3.0  อบต. ร้อยละ 12.3 
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  2. สวัสดิการสังคม-เบี ยยังชีพ ต้องการส่งคืนให้แก่ส่วนราชการ ร้อยละ 5.5 จ าแนกเป็น 
เทศบาล ร้อยละ 6.1  อบต. ร้อยละ 6.2 
  สรุป อปท. ต้องการส่งคืน การศึกษา (อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน) เหตุผล คือ 
ขาดอ านาจหน้าที่ และ  ขาดบุคลากร องค์ความรู้  และ ต้องการส่งคืน สวัสดิการสังคม-เบี้ยยังชีพ  เหตุผล 
คือ ขาดบุคลากรและองค์ความรู้ 

 3. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  1. ภารกิจสถานประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง  ต้องการส่งคืนให้แก่ส่วนราชการ ร้อย
ละ 4.5จ าแนกเป็น เทศบาล ร้อยละ 9.1  อบต. ร้อยละ 4.6 
  2. ภารกิจชั่งตวงวัด ต้องการส่งคืนให้แก่ส่วนราชการ ร้อยละ 1.8จ าแนกเป็น เทศบาล 
ร้อยละ 3.0) อบต. ร้อยละ 1.5 
  3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ภารกิจ
คุ้มครองผู้บริโภค ต้องการส่งคืนให้แก่ส่วนราชการ ร้อยละ 0.9จ าแนกเป็น เทศบาล ร้อยละ 3.0  ร้อยละ 
1.5 
  สรุป อปท. ต้องการส่งคืนส่วนราชการ คือ ภารกิจสถานประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง  
เหตุผล คือ ขาดบุคลากร องค์ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล เรื่องของการเตรียมความพร้อม และคู่มือการ
ด าเนินการที่ไม่มีให้แก่ อปท. 

4. ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
  1. ภารกิจดูแลโรงงาน ต้องการส่งคืนให้แก่ส่วนราชการ ร้อยละ 5.5 จ าแนกเป็น 
เทศบาล 3 ร้อยละ 9.1 อบต. ร้อยละ 4.6 
  2. การพัฒนาเทคโนโลยี และ เลขทะเบียนพาณิชย์ ต้องการส่งคืนให้แก่ส่วนราชการ
ภารกิจละ ร้อยละ 1.8 จ าแนกเป็น เทศบาล ร้อยละ 3.0  อบต. ร้อยละ 4.5  
  สรุป อปท. ต้องการส่งคืน ภารกิจดูแลโรงงาน เหตุผล คือ ขาดบุคลากร องค์ความรู้ 
 

 5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
  1. การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาป่ากับการดูแลรักษาที่สาธารณะ ต้องการส่งคืนให้แก่ส่วน
ราชการ ร้อยละ 0.9) เป็น อบต. ร้อยละ 1.5 

 

5. บริกำรสำธำรณะที่ถ่ำยโอนไม่ครบถ้วนกระบวนกำรในกำรจัดท ำภำรกิจ 

 ภารกิจที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่กระบวนการถ่ายโอนนั้น
ไม่ครบถ้วนทั้งกระบวนการตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจฯ ในภารกิจต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน  มี อปท.ระบุว่าการถ่ายโอนไม่ครบถ้วนทั้ง
กระบวนการ ร้อยละ 12.7 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 16.7 เทศบาล ร้อยละ 9.1 อบต. ร้อยละ 9.2 
 2. สาธารณูปโภค  มี อปท.ระบุว่าการถ่ายโอนไม่ครบถ้วนทั้งกระบวนการ ร้อยละ 7.3 จ าแนก
เป็น เทศบาล ร้อยละ 12.1 อบต. ร้อยละ 6.2 
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 3. การศึกษา มี อปท.ระบุว่าการถ่ายโอนไม่ครบถ้วนทั้งกระบวนการ ร้อยละ 4.5 จ าแนกเป็น 
เทศบาล 1ร้อยละ 3.0 อบต. ร้อยละ 6.2 
 4. ภารกิจสถานประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง อปท.ระบุว่าการถ่ายโอนไม่ครบถ้วนทั้ง
กระบวนการ ร้อยละ 4.5 เป็น อบต. ร้อยละ 7.7 
 5. ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ อปท.ระบุว่าการถ่ายโอนไม่ครบถ้วนทั้งกระบวนการ คือ การดูแลบ ารุงรักษา
ทางน้ า (ภารกิจดูแลโรงงาน การผังเมือง สถานีขนส่ง  ภารกิจคุ้มครองผู้บริโภค งานทะเบียนพาณิชย์   
 

6. บริกำรสำธำรณะ ที่ถ่ำยโอนแล้ว แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับงบประมำณ
สนับสนุน หรือได้รับงบประมำณไม่เพียงพอ   
 1. งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน  อปท. ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน หรือได้รับ
งบประมาณไม่เพียงพอ ร้อยละ 52.7 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 75.0  เทศบาล ร้อยละ 24.2  อบต. ร้อย
ละ 50.8) 
 2. สาธารณูปโภค  อปท. ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน หรือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ร้อยละ 
27.3 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 8.3  เทศบาล ร้อยละ 18.2  อบต. ร้อยละ 26.2 
 3. การศึกษา  อปท. ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน หรือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ร้อยละ 
16.4 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 16.7  เทศบาล ร้อยละ 12.1  อบต. ร้อยละ 12.3 
 4. งานทะเบียนพาณิชย์ อปท. ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน หรือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ 
ร้อยละ 15.5 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 8.3 เทศบาล ร้อยละ 15.2  อบต. ร้อยละ 9.2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5. งานสวัสดิการสังคม อปท. ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน หรือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ 
ร้อยละ 10.9 จ าแนกเป็น เทศบาล ร้อยละ 12.1  อบต. ร้อยละ 6.2 
 6. ภารกิจที่ อปท. ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน หรือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ อ่ืน ๆ คือ 
ภารกิจสถานประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง สถานีขนส่ง การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาเทคโนโลยี งาน
ส่งเสริมกีฬา สาธารณสุข การพัฒนาอุตสาหกรรม การดูแลบ ารุงรักษาทางน้ า  
 

7. บริกำรสำธำรณะ ที่มีกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 1. งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน ส่วนราชการที่มีการเตรียมความพร้อม คือ 
  1.1 กรมทางหลวง อปท. ได้รับการเตรียมความพร้อม ร้อยละ 17.3  
  1.2 กรมทางหลวงชนบท  ได้รับการเตรียมความพร้อม ร้อยละ 22.7 
  1.3 กรมโยธาธิการ ได้รับการเตรียมความพร้อม ร้อยละ 9.1   

 2. งานทะเบียนพาณิชย์   ส่วนราชการที่มีการเตรียมความพร้อม คือ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ได้รับการเตรียมความพร้อม ร้อยละ 26.4  
 3. สถานีขนส่ง  ส่วนราชการที่มีการเตรียมความพร้อม คือ กรมการขนส่งทางบกได้รับการเตรียม
ความพร้อม 2ร้อยละ 1.8  
 4. การศึกษา  ส่วนราชการที่มีการเตรียมความพร้อม คือ    
  4.1 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา ได้รับการเตรียมความพร้อม ร้อยละ10.9  
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  4.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการเตรียมความพร้อม 4 แห่ง ร้อยละ3.6 
  4.3 กรมการพัฒนาชุมชน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ได้รับการเตรียมความพร้อม ร้อยละ10.0
และกรมการศาสนา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ได้รับการเตรียมความพร้อม ร้อยละ3.6 คิดรวมภารกิจถ่ายโอน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเตรียมความพร้อม ร้อยละ14.5   
 5. ภารกิจสถานประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง ได้รับการเตรียมความพร้อม ร้อยละ13.6
 6. ภารกิจสาธารณูปโภค  ได้รับการเตรียมความพร้อม ร้อยละ14.5 
 7. การผังเมือง  ได้รับการเตรียมความพร้อม จากกรมการผังเมือง ร้อยละ 3.6 
 8. งานสวัสดิการสังคม ได้รับการเตรียมความพร้อมจากกรมประชาสงเคราะห์ และ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ร้อยละ 13.6 
 

8. บริกำรสำธำรณะ ที่มิได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 1. งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน  อปท. ที่ได้รับโอนภารกิจแต่ไม่ได้รับการ
เตรียมพร้อมมี ร้อยละ 24.5 
 2. สถานีขนส่ง อปท.ที่ได้รับโอนภารกิจแต่ไม่ได้รับการเตรียมพร้อม ร้อยละ 4.5 
 3. การดูแลบ ารุงรักษาทางน้ า อปท. ที่ได้รับโอนภารกิจ แต่ไม่ได้รับการเตรียมพร้อม ร้อยละ 24.5 
 4. สาธารณูปโภค อปท. ที่ได้รับโอนภารกิจแต่ไม่ได้รับการเตรียมพร้อม ร้อยละ 12.7 
 5. การศึกษา อปท. ที่ได้รับโอนภารกิจแต่ไม่ได้รับการเตรียมพร้อม ร้อยละ 8.2 
 6. ภารกิจชั่วตวงวัด  อปท. ที่ได้รับโอนภารกิจแต่ไม่ได้รับการเตรียมพร้อม ร้อยละ 4.5 
 7. ภารกิจสถานประกอบการน้ ามันเชื้อเพลิง อปท. ที่ ได้รับโอนภารกิจ แต่ไม่ได้รับการ
เตรียมพร้อม ร้อยละ 18.2 

 
9. สรุปผลกำรถ่ำยโอนบริกำรสำธำรณะ ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ฉบับแรก และ ฉบับที่สอง 
 
 1. บริการสาธารณะ ที่ไม่มีการถ่ายโอนให้แก่ อปท.ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับแรก  
 (ก) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  (1) ขุดและปรับปรุงคลองส่งน้ า (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
  (2) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าและฝายน้ าล้น (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
  (3) มอบอ านาจการอนุญาตการขุดเจาะบ่อบาดาลเฉพาะบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ตอนบนสุดที่มีขนาดน้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)  (กรมทรัพยากรธรณี) 
  (4) มอบอ านาจการอนุญาตให้ใช้น้ าบาดาลที่อนุญาตใช้เกินวันละ 10 ลบ.ม. (กรม
ทรัพยากรธรณี) 
  (5) การจัดให้มีและควบคุมตลาด (กระทรวงสาธารณสุข) 
  (6) ผังเมืองรวมจังหวัด (กรมการผังเมือง) 
 (ข) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  (1) การอนุญาตให้ควบคุมหอพักเอกชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2507 
  (2) ห้องสมุดประจ าอ าเภอ/ประจ าจังหวัด (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) 
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  (3) โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม(นม) (ส าหรับนักเรียนบนภูเขา) (กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน) หมายเหตุ กลุ่ม อปท.ตัวอย่างไม่มีพื นที่ที่ต้องถ่ายโอนภารกิจ 
  (4) โครงการพัฒนาเพ่ือความหวังใหม่ของชาวไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรม
อาชีวศึกษา) หมายเหตุ กลุ่ม อปท.ตัวอย่างไม่มีพื นที่ที่ต้องถ่ายโอนภารกิจ 
  (5) โครงการพัฒนาการศึกษาชุมชนบนพ้ืนที่สูง (กรมอาชีวศึกษา) หมายเหตุ กลุ่ม อปท.
ตัวอย่างไม่มีพื นที่ที่ต้องถ่ายโอนภารกิจ 
  (6) ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมาย (กรมสุขภาพจิต)  
หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นที่ (กสพ.) 
  (7) การพัฒนาบุคลากรและชุมชนและปฏิบัติการเพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ (กรมควบคุมโรคติดต่อ) หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นที่ 
(กสพ.) 
  (8) การวินิจฉัยและรักษาพยาบาลเบื้องต้น (กรมควบคุมโรคติดต่อ) หมายเหตุ  เป็นการ
ถ่ายโอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นที่ (กสพ.) 
  (9) สนับสนุนเงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน (กรมควบคุมโรคติดต่อ) หมายเหตุ  
เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นท่ี (กสพ.) 
  (10) สนับสนุนเงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน ค่าสังคมสงเคราะห์และ
ฌาปนกิจ (กรมควบคุมโรคติดต่อ) หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นที่ 
(กสพ.) 
  (11) การผลิตสื่อและหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารและยา 
(ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นที่ 
(กสพ.) 
  (12) การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภค ด้านความรู้ในการบริโภคและเรียกร้องสิทธิอัน
ชอบธรรม (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการสุขภาพ
ระดับพื นที่ (กสพ.) 
  (13) การสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
ของผู้บริโภคในท้องถิ่น (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอนให้
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นท่ี (กสพ.) 
  (14) ตรวจสอบติดตาม คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ 
เครื่องส าอาง และวัตถุอันตราย ในสถานที่จ าหน่ายตามที่ระบุใน พ.ร.บ.แต่ละประเภท (ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา) หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นที่ (กสพ.) 
  (15) งานบริการสาธารณสุขเขต กทม. ปริมณฑล/เขตเมือง (กรมการแพทย์) ในส่วนของ 
อบจ. ไม่มีการถ่ายโอน  หมายเหตุ  ส าหรับ เทศบาล และ อบต.เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการสุขภาพ
ระดับพื นที่ (กสพ.) 
  (16) การบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) หมายเหตุ  
เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นท่ี (กสพ.) 
  (17) การก่อสร้างสถานบริการใหม่เพ่ิมเติม ซ่อมแซม การจัดหาครุภัณฑ์ (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นที่ (กสพ.) 
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  (18) โครงการประกันสุขภาพ (30 บาท รักษาทุกโรค) (ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) หมายเหตุ  เป็นการถา่ยโอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นที่ (กสพ.) 
  (19) สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นที่ (กสพ.) 
  (20) การแก้ปัญหาเด็กน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ (กรมอนามัย) หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอน
ให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นท่ี (กสพ.) 
  (21) ส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มวัยเรียนและเยาวชน  (กรมอนามัย) หมายเหตุ  เป็นการ
ถ่ายโอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นที่ (กสพ.) 
  (22) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท างาน (กรมอนามัย) หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอนให้
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นที่ (กสพ.) 
  (23) การส่งเสริมสุขภาพเด็กและกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (กรมอนามัย) หมายเหตุ  เป็นการถ่าย
โอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นท่ี (กสพ.) 
  (24) ทันตสาธารณสุข (กรมอนามัย) หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการ
สุขภาพระดับพื นที่ (กสพ.) 
  (25) งานโภชนาการ (กรมอนามัย) หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการสุขภาพ
ระดับพื นที่ (กสพ.) 
  (26) งานวางแผนครอบครัวและพัฒนาประชากร (กรมอนามัย) หมายเหตุ  เป็นการถ่าย
โอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นท่ี (กสพ.) 
  (27) งานส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (กรมอนามัย) หมายเหตุ  เป็นการถ่าย
โอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นท่ี (กสพ.) 
  (28) สนับสนุนเงินอุดหนุนภาคเอกชนที่ให้บริการท าหมัน (กรมอนามัย) หมายเหตุ  เป็น
การถ่ายโอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นที่ (กสพ.) 
  (29) งานเฝ้าระวังและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (กรมอนามัย) หมายเหตุ  เป็นการถ่าย
โอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นท่ี (กสพ.) 
  (30) งานสุขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม (กรมอนามัย) หมายเหตุ   เป็นการถ่ายโอนให้
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นท่ี (กสพ.) 
  (31) งานสุขาภิบาลอาหาร (กรมอนามัย) หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการ
สุขภาพระดับพื นที่ (กสพ.) 
  (32) งานพัฒนาอาชีวอนามัยและอาชีวเวชกรรม (กรมอนามัย) หมายเหตุ  เป็นการถ่าย
โอนให้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นท่ี (กสพ.) 
  (33) งานคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษ (กรมอนามัย) หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอนให้
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื นท่ี (กสพ.) 
 (ค) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักาความสงบเรียบร้อย 
  (1) การอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) หมายเหตุ  
เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้จัดตั งสถานบริการ 
  (2) การอนุญาตให้จัดตั้งโรงแรม (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) หมายเหตุ  เป็น
การถ่ายโอนให้คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้จัดตั งสถานบริการ 
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  (3) อ านาจการรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 พ.ร.บ.การขนส่งทางบก 
พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.ล้อเลื่อน พ.ศ.2478 (ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และมาตรฐานการรับจดทะเบียนที่
กรมการขนส่งทางบกก าหนด) (กรมการขนส่งทางบก) 
 (ง) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  (1) การประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) 
 
 2. บริการสาธารณะ ที่ไม่มีการถ่ายโอนให้แก่ อปท.ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสอง  
 (ก) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  (1) งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์ คสล. (กรมทางหลวง) เป็น
ภารกิจใหม ่
  (2) การอนุญาตให้จัดตั้ง และจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตจังหวัด (กรมการขนส่ง
ทางบก หมายเหตุ  เป็นการถ่ายโอนให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจังหวัด 
  (3) การอนุญาตให้สัมปทานขนส่งในเขตจังหวัด (กรมการขนส่งทางบก หมายเหตุ  เป็น
การถ่ายโอนให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจังหวัด 
  (4) ผังเมืองรวมจังหวัด (กรมโยธาธิการและผังเมือง) หมายเหตุ ต้องแก้ไข พ.ร.บ.การผัง
เมือง พ.ศ. 2518 
 (ข) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  (1) การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  (กรมปศุสัตว์) เป็นภารกิจใหม่ 
  (2) สถานสงเคราะห์คนชรา (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 
  (3) ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 
  (4) สถานสงเคราะห์คนพิการ เด็กพิการ จ านวน 9 แห่ง (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 
เป็นภารกิจใหม ่
  (5) ส่งเสริมการอาชีวศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) เป็นภารกิจใหม่ 
  (6) ส่งเสริมการศึกษานอกระบบที่ เป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)  ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อม 
  (7) ส่งเสริมการศึกษานอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรอบรมตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)  ต้องผ่าน
เกณฑ์ประเมินความพร้อม 
 (ค) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  (1) การอนุญาตให้เล่นการพนัน (กรมการปกครอง) 
  (2) การอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า (กรมการปกครอง) เป็นภารกิจใหม่ 
 (จ) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  (1) งานบริการข้อมูลนักลงทุน (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)  
  (2) งานศึกษาลู่ทางการลงทุนในแต่ละท้องถิ่น (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน) 
  (3) งานเผยแพร่และข้อมูลการลงทุน (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) 
  (4) การส่งเสริมการลงทุนในเขตพ้ืนที่ อปท. (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) 
เป็นภารกิจใหม ่
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  (5) การเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรม (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
เป็นภารกิจใหม ่
 (ง) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (1) การบ ารุงรักษาโบราณสถาน (กรมศิลปากร) 
 
 3. บริการสาธารณะ ที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ท่ี อปท.ต้องท าตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับแรก แต่ 
อปท.ที่รับถ่ายโอนภารกิจไม่มีการด าเนินการในปัจจุบัน  
  (1) ก่อสร้างถนนลูกรัง (ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 
  (2) วิศวกรรมจราจรทางบก โดยการติดตั้งหรือท าให้ปรากฎซึ่งสัญญาณจราจรหรือ
เครื่องหมายจราจรในทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. นั้น ๆ (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 
  (3) บ ารุงรักษาทางชลประทาน (กรมชลประทาน) (อบจ. และ เทศบาล ไม่มีการ
ด าเนินการ) 
  (4) งานจัดสรรน้ าในระดับแปลงนาหรือคันคูน้ า (กรมชลประทาน) (อบจ. ไม่มีการ
ด าเนินการ) 
  (5) การสูบน้ านอกเขตชลประทาน (กรมชลประทาน) (อบจ. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (6) ขุดสระน้ าสาธารณะ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
  (7) ขุดสระเก็บน้ าเพื่อการอุปโภค (ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 
  (8) ส ารวจแหล่งน้ าทางธรณีวิทยา (กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท) 
  (9) ค่าทดสอบหลุมเจาะ (กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท) 
  (10) ส ารวจแหล่งน้ าทางธรณีวิทยา (กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท) 
  (11) ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าแบบบ่อลึก (กรมทรัพยากรธรณี) เป็นหน้าที่ที่ต้องท า 
(อบต. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (12) การเรียกเก็บค่าใช้น้ าบาดาล  (กรมทรัพยากรธรณี) เป็นหน้าที่ที่ต้องท า (อบต. ไม่มี
การด าเนินการ) 
  (13) การกระจายพันธ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร) (เทศบาล ไม่มีการด าเนินการ) 
  (14) ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ (3) การอนุญาตให้ควบคุมหอพักเอกชน ตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ. 2507 (กรมประชาสงเคราะห์) (อบต. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (15) จัดหาอุปกรณ์กีฬา (กรมพลศึกษา) (เทศบาล ไม่มีการด าเนินการ) 
  (16) การพัฒนาอนามัยชุมชนบนพ้ืนที่สูง (กรมอนามัย) เป็นหน้าที่ที่ต้องท า (อบต. ไม่มี
การด าเนินการ) 
  (17) การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด – โครงการปรับปรุงชุมชนแออัดในที่ดินเดิม โครงการ
จัดหาที่อยู่ใหม่ (การเคหะแห่งชาติ) เป็นหน้าที่ที่ต้องท า (อบต. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (18) การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย – การจัดการบริการ
สาธารณสุขในชุมชน (การเคหะแห่งชาติ) เป็นหน้าที่ที่ต้องท า (อบต. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (19) การจัดท าทะเบียนสัตว์พาหนะ (กรมการปกครอง) เป็นหน้าที่ที่ต้องท า (อบต. ไม่มี
การด าเนินการ) 
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  (20) การอนุญาตตั้งโรงแรม  (1) มอบอ านาจการรับเรื่องราวการขออนุญาตตั้งโรงแรม
และตรวจสอบกลั่นกรองในเบื้องต้น (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) เป็นหน้าที่ที่ต้องท า (อบต. ไม่มี
การด าเนินการ) 
  (21) การอนุญาตให้เล่นการพนัน – มอบอ านาจการรับเรื่องราวการขออนุญาตและ
อนุญาตให้เล่นการพนัน (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) เป็นหน้าที่ที่ต้องท า (อบต. ไม่มีการ
ด าเนินการ) 
  (22) การออกใบสั่งและการเปรียบเทียบปรับการกระท าผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 เฉพาะความผิดการจอดรถในที่ห้ามจอดหรือกีดขวางการจราจร (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 
เป็นหน้าที่ที่ต้องท า (อบต. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (23) การอนุญาตให้ขายสุราและยาสูบ (กรมสรรพสามิต) เป็นหน้าที่ที่ต้องท า (อบต. ไม่มี
การด าเนินการ) 
  (24) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) เป็นหน้าที่ที่ต้อง
ท า (อบจ. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (25) การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 (โรงงานประเภท ชนิด และ
ขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจกรรมโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) เป็นหน้าที่ที่ต้องท า (อบต. ไม่มีการ
ด าเนินการ) 
  (26) การก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ 3 (โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงาน
จะต้องได้รับอนุญาตก่อน จึงจะด าเนินการได้) โดยมอบอ านาจการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ไม่ก่อ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรวม ตามประเภทที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม) เป็นหน้าที่ที่ต้องท า (อบต. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (27) การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) เป็นหน้าที่ที่
ต้องท า (อบต. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (28) การอนุญาตให้ตั้งโรงงานขนาดเล็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง ที่ไม่มี
ผลกระทบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  รวมทั้งการควบคุม ดูแลตรวจตราการด าเนินกิจกรรมให้
เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการ และมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) เป็นหน้าที่ที่ต้องท า (อบต. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (29) การวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุงดูแลบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) เป็นหน้าที่ที่ต้องท า (เทศบาล ไม่มีการ
ด าเนินการ) 
  

4. บริการสาธารณะ ที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ที่ อปท.ต้องท าตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่สอง 
แต่ อปท.ที่รับถ่ายโอนภารกิจไม่มีการด าเนินการ 
  (1) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (อบจ. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (2) ก่อสร้างและบ ารุงรักษาสะพาน (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (อบจ. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (3) วิศวกรรมจราจร (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (อบต. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (4) การดูแลชลประทานขนาดเล็ก (กรมชลประทาน) ภารกิจใหม่ (อบจ. ไม่มีการ
ด าเนินการ) 
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  (5) การดูแลบ ารุงรักษาแหล่งน้ า (ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม) (อบจ. ไม่มี
การด าเนินการ) 
  (6) ขุดลอกคลอง (ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) (อบจ. ไม่มีการด าเนินการ)
  (7) ขุดลอกแหล่งน้ า (ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม)  (อบจ.ไม่มีการ
ด าเนินการ)  
  (8) การขุดเจาะและปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล (ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม) (อบจ. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (9) การก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ าล้น ค.ส.ล. (ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม) (เทศบาล ไม่มีการด าเนินการ) 
  (10) ส ารวจท าแผนที่  (กรมทรัพยากรน้ า) (อบต. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (11) การอนุญาตให้ควบคุมหอพักเอกชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2507 (ส านักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก) (เทศบาล ไม่มีการด าเนินการ) 
  (12) การอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (กรมการปกครอง) (เทศบาล ไม่มีการด าเนินการ) 
  (13) การอนุญาตให้ตั้งโรงแรม  (กรมการปกครอง) (เทศบาล ไม่มีการด าเนินการ) 
  (14) การอนุญาติให้มีการเรี่ยไร (กรมการปกครอง) ภารกิจใหม่  (เทศบาล ไม่มีการ
ด าเนินการ) 
  (15) การออกใบสั่งการกระท าผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  (อบต. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (16) อ านาจเปรียบเทียบปรับ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 / ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น/พ.ร.บ. ต่าง ๆ  (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (อบจ. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (17) การวางแผนการท่องเที่ยว (ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว) (อบจ.  ไม่มีการ
ด าเนินการ) 
  (18) การปรับปรุงดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว (ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)  (อบจ. 
ไม่มีการด าเนินการ) 
  (19) การท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)  (อบจ. ไม่
มีการด าเนินการ) 
  (20) การจัดท าแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย) ภารกิจใหม่ ( อบจ. เทศบาล ไม่มีการด าเนินการ) 
  (21) การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ภายใน อปท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)  (อบจ. เทศบาล ไม่มีการด าเนินการ) 
  (22) การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ อปท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)  
(อบจ. เทศบาล ไม่มีการด าเนินการ) 
  (23) งานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า) (อบจ. ไม่มีการด าเนินการ) 
  (24) การควบคุมไฟป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพืชพันธุ์) (เทศบาล ไม่มีการ
ด าเนินการ)  

 

 



44 
 

บทที่ 3 

บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. บริการสาธารณะ(ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับแรก  

บริการสาธารณะเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีส่วนราชการที่จัดท าบริการสาธารณะ และมีการ
ถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1. บริการสาธารณะ(ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)ที่ถ่ายโอนให้ อปท. มีแล้ว แต่มี อปท. บางประเภท 
ยังไม่ได้รับถ่ายโอน (xxx) คือ  

 กรมทางหลวง 
 (1) งานบ ารุงรักษาทางหลวง (ให้กรมทางหลวงอนุญาตให้อปท.เข้าไปดูแลเกาะกลาง

ถนน ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พักริมทางของทางหลวง เป็นต้น  (อบจ.) 
 กรมโยธาธิการ   กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท 
 (2) ส ารวจความเหมาะสมทางวิศวกรรม (อบจ.) 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 (3) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน (อบจ.) 
 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 (4) ก่อสร้างถนนลูกรัง (อบจ.) 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 (5) วิศวกรรมจราจรทางบก โดยการติดตั้งหรือท าให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือ

เครื่องหมายจราจรในทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท. นั้นๆ (อบจ.) 
 กรมเจ้าท่า 
 (6) ร่องน้ าภายในประเทศที่เป็นบึง ล าคลอง แม่น้ าขนาดเล็กที่มีพ้ืนที่อยู่ในอปท. นั้นๆ 

เพียงแห่งเดียว (อบจ.) 
 (7) ร่องน้ าชายฝั่งทะเลขนาดเล็ก งานดูแลและรักษาร่องน้ า (อบจ.) 
 กรมชลประทาน 
 (8) การดูแลรักษาทางน้ า (อบจ.) 
 (9) การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบท่อ (อบจ.) 
 (10) โครงการขุดลอกหนองน้ าและคลองธรรมชาติ (อบจ.) 
 (11) งานจัดสรรน้ าในระดับแปลงนาหรือคันคูน้ า (เทศบาล) 
 (12) การสูบน้ านอกเขตชลประทาน (เทศบาล) 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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 (13) ซ่อมแซมคลองส่งน้ าและอาคารชลประทาน (อบจ.  เทศบาล) 
 (14) ซ่อมแซมระบบชลประทาน (อบจ.   เทศบาล) 
 (15) ก่อสร้างฐานสูบน้ า พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า (อบจ.   เทศบาล) 
 (16) ขุดสระน้ าสาธารณะ (อบจ.   เทศบาล) 
 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 (17) การดูแลบ ารุงรักษาแหล่งน้ า (อบจ.   เทศบาล) 
 (18) ขุดลอกคลองและแหล่งน้ า (อบจ.   เทศบาล) 
 (19) ขุดสระเก็บน้ าเพื่อการอุปโภค (อบจ.   เทศบาล) 
 (20) การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลและปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล (อบจ.   เทศบาล) 
 (21) ฝายน้ าล้น ค.ส.ล.(อบจ.  เทศบาล) 
 กรมพัฒนาที่ดิน 
 (22) งานปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก (อบจ.) 
 กรมโยธาธิการ 
 (23) ก่อสร้างระบบน้ าสะอาดหมู่บ้านมาตรฐาน ก. และ ข. (อบจ.) 
 (24) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (น้ าผิวดิน) (อบจ.) 
 (25) อ านาจอนุญาตขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล (อบจ.) 
 (26) งานจัดหาน้ า (อบจ.)  
 กรมอนามัย 
 (27) ถังเก็บน้ าแบบ ฝ.99 (อบจ.) 
 (28) ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง (อบจ.) 
 (29) ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (อบจ.) 
 (30) ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน (อบจ.) 
 (31) ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (อบจ.) 
 (32) ทดสอบปริมาณน้ า (อบจ.) 
 (33) ปรับปรุงประปาหมู่บ้านเดิม (อบจ.) 
 (34) พัฒนาเป่าล้างบ่อน้ าบาดาลเดิม (อบจ.) 
 (35) ส ารวจท าแผนที่ (อบจ.) 
 กรมทรัพยากรธรณี 
 (36) การเรียกเก็บค่าใช้น้ าบาดาล (เทศบาล) 
2. บริการสาธารณะ(ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) ที่ไม่มีการถ่ายโอนให้ อปท. ทุกประเภท คือ  
 (1) การอนุญาตให้จัดตั้งสถานีขนส่งในเขตจังหวัดและหรือการอนุญาตให้สัมปทานขนส่ง

ในเขตจังหวัด   (กรมการขนส่งทางบก)   ตามแผนปฏิบัติการให้ถ่ายโอนไปที่ คณะกรรมการควบคุมขนส่ง
ทางบกประจ าจังหวัด  ผู้แทน อปท.ร่วมเป็นกรรมการ 

 (2)  ขุดและปรับปรุงคลองส่งน้ า (กรมส่งเสริมสหกรณ)์ 
 (3)  ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าและฝายน้ าล้น (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
 (4) มอบอ านาจการอนุญาตการขุดเจาะบ่อบาดาลเฉพาะบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ตอนบนสุดที่มีขนาดน้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) (กรมทรัพยากรธรณี) 
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 (5)  มอบอ านาจการอนุญาตใช้น้ าบาดาลที่อนุญาตใช้เกินวันละ 10 ลบ.ม.  (กรม
ทรัพยากรธรณ)ี 

 (6)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด (กระทรวงสาธารณสุข) 
 (7)  ผังเมืองรวมจังหวัด (กรมการผังเมือง /ปัจจุบันคือ กรมโยธาธิการและผังเมือง) 

 
 
2. บริการสาธารณะ(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับท่ี 2   

2.1 แนวทางการจัดท าบริการสาธารณะ มี 5 แนวทาง คือ 
  (1) ก าหนดภารกิจให้แก่ อปท. ตามเกณฑ์ความพร้อม 3 ประเภท คือ กรุงเทพมหานคร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   เทศบาล-เมืองพัทยา-อบต. 
  (2) บริการสาธารณะบางประเภท ในสภาพความเป็นจริงจะมีประชาชนจากท้องถิ่นอ่ืน
มาใช้บริการ ซึ่ง อปท.ที่รับโอนบริการสาธารณะ ไม่สามารถปฏิเสธการให้บริการได้ จึงควรด าเนินการใน
รูปสหการ หรือท าข้อตกลงระหว่าง อปท.ด้วยกัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ อปท.เจ้าของพ้ืนที่ 
  (3) บริการสาธารณะที่ถ่ายโอนต้องไม่สร้างปัญหาให้ อปท.  ส่วนราชการเจ้าของบริการ
สาธารณะ ควรจัดการปัญหาให้เบ็ดเสร็จก่อนจึงจะถ่ายโอนให้ อปท. 
  (4) บริการสาธารณะบางด้านที่ต้องการผู้ช านาญการ ควรจัดจ้างบุคคลภายนอก 
(Outsource) 
  (5) บริการสาธารณะบางด้าน  อปท.ควรจัดการดูแลอนุรักษ์ไว้ โดย อปท.ต้องให้การ
สนับสนุน และสามารถถ่ายโอนให้ส่วนกลางได้ 
 
 2.2 รูปแบบการด าเนินการบริการสาธารณะ ก าหนดไว้ 6 รูปแบบ คือ 
  รูปแบบที่ 1  บริการสาธารณะ ที่ อปท.ด าเนินการเอง 

รูปแบบที่ 2  บริการสาธารณะ ที่ อปท. อาจซื้อบริการจากภาคเอกชน ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือ อปท.อ่ืน 
  รูปแบบที่ 3  บริการสาธารณะ ที่ อปท.ร่วมด าเนินการกับ อปท.อื่น ๆ หรือ สหการ 
  รูปแบบที่ 4  บริการสาธารณะ ที่ อปท.ด าเนินการร่วมกับรัฐ (Share Functions) 
  รูปแบบที่ 5  บริการสาธารณะ ที่รัฐยังคงด าเนินการอยู่ แต่ อปท.สามารถด าเนินการได้ 
  รูปแบบที่ 6  บริการสาธารณะ ที่ อปท. อาจมอบหมายเอกชนด าเนินการแทน 
 
 2.3 ขอบเขตการถ่ายโอน บริการสาธารณะ 

     2.3.1 ด้านการคมนาคมและการขนส่ง / กลุ่มภารกิจทางบก / ภารกิจการก่อสร้างและ
บ ารุงรักษาถนนและสะพาน  มีดังนี้ 
  (1) กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนทางหลวงชนบทที่ไม่ใช่โครงข่ายถนนสายส าคัญที่อยู่ใน
เขต อปท. ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. นั้น 

(1.1) หากทางหลวงชนบทนั้นผ่าน อปท. มากกว่า 1 แห่ง หรือเป็นทางเชื่อม
ระหว่าง อปท.ที่อยู่ในเขตจังหวัด ให้ถ่ายโอนทางหลวงชนบทนั้นให้ อบจ. 
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(1.2) กรณีทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ผ่าน 
อปท.ใด หาก อปท.นั้นมีความพร้อมและขีดความสามารถเพียงพอ และมีความ
ประสงค์ท่ีจะก่อสร้าง ขยาย บูรณะ บ ารุงรักษา และดูแลรับผิดชอบทางหลวงใน
เขตของตนเอง ให้ อบจ.ถ่ายโอนและมอบหมายให้ อปท.นั้นด าเนินการภายใต้
มาตรฐานงานทาง 

(1.3) ทางหลวงชนบทที่ผ่านหลายจังหวัด ให้ถ่ายโอนในกรณีที่ อบจ.
แต่ละจังหวัดตกลงกันได้ก็ให้ถ่ายโอนให้ อบจ.ที่ขอรับโอน และคณะกรรมการ
กระจายอ านาจฯเห็นชอบ 

(1.4) กรมทางหลวงชนบทก าหนดมาตรฐานทางหลวงและงานทาง ให้
ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ฝึกอบรม ควบคุมทางวิชาการ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของ อปท.  ส าหรับงานทางหลวงชนบทที่ถ่ายโอน
และทางหลวงท้องถิ่นท่ีก่อสร้างใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเทคนิควิชาการ 

(1.5) เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ส่วนราชการ
พิจารณาโอนให้ อปท. ตามปริมาณงานหรือระยะทางท่ีถ่ายโอนเป็นหลัก 

(1.6) ทางหลวงแผ่นดินที่ไม่มีทางเชื่อมทางแยก(ทางตัน) ถ้า อปท. ร้อง
ขอให้ถ่ายโอน ต้องให้ 

(1.7) ทางหลวงแผ่นดินที่ไม่ใช่สายหลักให้ถ่ายโอนให้ อปท. ส าหรับ
ทางเลี่ยงเมือง หาก อปท.ร้องขอให้ถ่ายโอนให้แก่ อปท. โดยทางเลี่ยงเมืองที่มี
ความเจริญที่จะพัฒนาเป็นสายหลัก ให้กรมทางหลวงขึ้นบัญชีสายหลักไว้ 

(1.8) ให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทางหลวงให้สอดคล้องกับการ
ถ่ายโอนทางหลวงชนบทด้วย 

(1.9) ให้กรมทางหลวงชนบทมีหน้าที่ในการก่อสร้างและบ ารุงรักษา
ทางและสะพานที่เป็นถนนโครงข่ายส าคัญ ยกเว้นกรณีจ าเป็นถ้าจะต้องก่อสร้าง
ไม่ใช่โครงข่ายถนนสายส าคัญหรือทางหลวงชนบทที่เป็นถนนสายรองและสาย
ย่อย เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ถ่ายโอนให้แก่ อปท. บ ารุงรักษา 

  (2) กรมทางหลวงชนบทอนุญาตให้ อปท. เข้าไปดูแลเกาะกลางถนน ทางเท้า ไหล่ทาง ที่
พักริมทาง พ้ืนที่ริมทาง เป็นต้น ของทางหลวงทั้งหมดเพ่ือให้ อปท.เข้าไปท าการปรับปรุงดูแลรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลูกต้นไม้ 
  (3) อปท. เป็นผู้อ านวยการทางหลวงตามมาตรา 15(3) แห่ง พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2534 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
  (4) ส่วนราชการถ่ายโอนถนนที่ไม่ได้อยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ประชาชนใช้
สัญจรทั่วไปให้แก่ อปท. ที่ถนนนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่  เว้นแต่ถนนนั้นสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษ และ
หากถ่ายโอนให้ อปท.แล้วจะท าให้ไม่สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นได้ 
  (5) ทางหลวงสัมปทาน อปท.จัดท าทางหลวงสัมปทานภายในเขต อปท.ของตนเองได้ 
  (6) ก าหนดให้ทางหลวงประเภทต่าง ๆ ที่มีการถ่ายโอนให้ อปท. เป็นทางหลวงท้องถิ่น 

   2.3.2 ด้านการคมนาคมและการขนส่ง / กลุ่มภารกิจทางบก / ภารกิจสถานีขนส่ง มี ดังนี้ 
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  (1) ถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตพ้ืนที่ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ กทม. และ
สถานีขนส่งนอกเขตพ้ืนที่ข้างต้นให้ อบจ. และด าเนินการบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง อบจ. กับ อบต. ที่
เป็นสถานที่ตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารนั้น 
  (2) ให้กรมธนารักษ์ยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุ กรณีกรมการขนส่งทางบกไม่เสียค่าเช่าก่อน
การถ่ายโอนสถานีขนส่งนั้น  และหาก อปท.รับโอนไปบริหารจัดการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามภารกิจ
ถ่ายโอนและก่อให้เกิดรายได้ จะต้องเสียค่าเช่าตามท่ีกรมธนารักษ์ก าหนดไว้ 
  (3) แก้ไขกฎหมายให้ อปท. ที่รับโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือที่ก่อสร้างใหม่ มีอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสาร การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสถานีขนส่ง การ
ตรวจสอบรถโดยสารที่เข้าใช้สถานีขนส่ง การตรวจสอบผู้ประจ ารถ และ การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพ่ือให้ อปท. มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานีขนส่งได้
สมบูรณ์ทั้งระบบ 
  (4) อ านาจอนุญาตให้จัดตั้ งสถานีขนส่ งภายในเขตจังหวัดให้ เป็นอ า นาจของ
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจังหวัด  โดยให้มีผู้แทน อปท. ทุกประเภท ๆ ละ 1 คน ร่วม
เป็นกรรมการด้วย 
  (5) อ านาจการอนุญาตให้สัมปทานขนส่งในเขตจังหวัดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจังหวัด 
    2.3.3 ด้านการคมนาคมและการขนส่ง / กลุ่มภารกิจทางบก / ภารกิจวิศวกรรมจราจรทางบก 
มี ดังนี้ 
  (1) ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติถ่ายโอนอ านาจการตัดการจราจรในเขตพ้ืนที่ให้แก่ อปท. 
ยกเว้นจราจรทางหลวงแผ่นดิน 
  (2) ให้ อปท. มีอ านาจในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
รวมทั้งอ านาจในการเปรียบเทียบปรับผู้กระท าความผิดในเขตทางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.นั้น 
  (3) ให้ อปท. มีอ านาจในการจัดท าวิศวกรรมจราจร โดยท า ติดตั้ง หรือท าให้ปรากฎซึ่ง
สัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรในทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. นั้น ๆ 
  (4) ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจในการก าหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมจราจร 
และระบบการจัดการจราจร และก ากับการด าเนินงานของ อปท. ให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้ง
มีอ านาจสั่งการให้ อปท. ด าเนินการในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 
  (5) ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ถ่ายโอนการก าหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมและการ
จัดการจราจรให้มีอ านาจเบ็ดเสร็จเฉพาะเขตพ้ืนที่ กทม. และเมืองพัทยา โดยให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินการ หากประสบผลส าเร็จให้ขยายต่อไปยังพื้นท่ี อปท.อื่นต่อไป 
  (6) ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดท าคู่มือปฏิบัติงานและหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้แก่ อปท. 
  (7) ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนงานวิศวกรรมจราจร รวมทั้ง
ทรัพย์สิน อุปกรณ์ไฟจราจร และตู้ควบคุมให้ กทม. 
    2.3.4 ด้านการคมนาคมและการขนส่ง / กลุ่มภารกิจทางน้ า / ภารกิจการก่อสร้างและดูแล
สถานีขนส่งทางน้ า(ท่าเทียบเรือสาธารณะ) มี ดังนี้ 
  (1) สถานีขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือ) ที่ใช้ขนส่งทางน้ าในเขตเทศบาล เมืองพัทยา อบต. 
และ กทม. หรือระหว่าง อปท. ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน ให้กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี ถ่ายโอนสถานี
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ขนส่งทางน้ านั้น (ท่าเทียบเรือ) ให้แก่ เทศบาล เมืองพัทยา อบต. และ กทม. ที่เป็นที่ตั้งของสถานีขนส่ง
ทางน้ านั้น 
     2.3.5 ด้านการคมนาคมและการขนส่ง / กลุ่มภารกิจทางน้ า / ภารกิจการคมนาคมและการ
สัญจรทางน้ า  มี ดังนี้ 
  (1) กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี มอบอ านาจการออกหนังสืออนุญาตให้เดินเรือ
โดยสารในเขตพ้ืนที่ให้แก่ กทม. และเมืองพัทยา 
  (2) กรณีการเดินเรือโดยสารเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับพ้ืนที่อ่ืน  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม 
โดยให้ผู้แทนพ้ืนที่นั้น (อบจ.) พิจารณาร่วมกัน โดยให้กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวีก าหนด
แนวทางปฏิบัติในการร่วมกันพิจารณาอนุญาต 
  (3) ให้ กทม. และเมืองพัทยา จัดท าเครื่องหมายจราจรทางน้ า ตามมาตรฐานที่กรมการ
ขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี และกรมชลประทานก าหนด 
    2.3.6 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ / กลุ่มภารกิจแหล่งน้ า -ประปาชนบท / ภารกิจ
แหล่งน้ าอุปโภค-บริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร   มี ดังนี้ 
  (1) แหล่งน้ าที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. หมายถึง แหล่งน้ าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
และมีปริมาตรเก็บกักน้ าน้อยกว่า 2 ล้าน ลบ.ม. ให้ถ่ายโอนให้ อปท. ที่เป็นที่ตั้งของแหล่งน้ านั้น โดย
ค านึงถึงประโยชน์และผลกระทบของประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก กรณีที่มีการใช้ประโยชน์ครอบคลุมพ้ืนที่ 
อปท. มากกว่าหนึ่งแห่ง ให้ถ่ายโอนให้ อบจ. หรืออาจถ่ายโอนให้ อปท. นั้นร่วมกันด าเนินการ  
  (2) แหล่งน้ าที่มีการใช้ประโยชน์ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ส่วนราชการเป็น
ผู้ด าเนินการ หาก อบจ.แต่ละแห่งตกลงกันได้ก็ให้ถ่ายโอนให้ อบจ. 
  (3) แหล่งน้ าขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีการใช้ประโยชน์ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่าหนึ่ง
จังหวัดหรือมีปริมาตรเก็บกักน้ ามากกว่า 2 ล้าน ลบ.ม. ให้ส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างและ
บ ารุงรักษา 
  (4) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ถ่ายดอนการดูแลบ ารุงรักษาระสระเก็บ
น้ าเพื่อการอุปโภค บริโถคที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  การขุดลอก แหล่งน้ า บ่อบาดาลและฝายน้ าล้น
ให้เทศบาล อบจ. และ อบต. ในเขตพ้ืนที่ 
  (5) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  

(5.1) ก าหนดให้ผู้บริหาร อปท. หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานน้ า
บาดาลประจ าท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และให้ อปท. มีหน้าที่จัดหาและบ ารุงรักษา
บ่อน้ าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคตามข้อก าหนดและมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ า
บาดาล 

(5.2) กรมทรัพยากรน้ าบาดาลมีหน้าที่ส ารวจและเจาะบ่อน้ าบาดาลให้ชุมชนใช้
เป็นแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ที่การหาแหล่งน้ าบาดาลที่ต้องใช้วิชาการ
ด้านอุทกธรณีวิทยาชั้นสูง ประกอบด้วย พื้นที่แหล่งน้ าบาดาลประเภทหินแข็ง เช่น พ้ืนที่
ภูเขา หรือเกาะ และแหล่งน้ าบาดาลประเภทที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากมลภาวะ เช่น 
บริเวณท่ีเป็นเกลือหินและพ้ืนที่ที่ชั้นน้ ามีน้ าเค็มแทรกอยู่ 

(5.3) กรมทรัพยากรน้ าบาดาลมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยเทคนิควิชาการ 
เกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือส ารวจและพัฒนาน้ าบาดาลมาใช้ประโยชน์ตาม
หลักวิชาการด้านอุทกธรณีวิทยา โดยสามารถด าเนินการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลซึ่งเป็นบ่อ
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ทดสอบและบ่อสังเกตการณ์ เพ่ือเก็บข้อมูลระดับน้ า ปริมาณน้ า คุณภาพน้ า และสร้าง
เครือข่ายบ่อน้ าบาดาลส าหรับ อปท. และผู้เกี่ยวข้องในการน าน้ าบาดาลมาใช้ประโยชน์
เชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 

(5.4) กรมทรัพยากรน้ าบาดาลมีหน้าที่จัดการฝึกอบรม จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. 

(5.5) พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ าให้กรม
ทรัพยากรน้ าบาดาลมีหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้มีน้ ากินน้ าใช้โดยเร่งด่วน 

(5.6) กรมทรัพยากรน้ าบาดาลมีอ านาจหน้าที่ ควบคุม ก ากับ ดูแลตาม พ.ร.บ.
น้ าบาดาล ในการอนุญาตและการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานที่ก าหนด 

    2.3.7 แผนภารกิจด้านการผังเมือง / กลุ่มภารกิจการจัดท าผังเมือง / ภารกิจผังเมืองรวม
จังหวัด และผังเมืองรวมในเขต อปท. มีขอบเขตการถ่ายโอน ดังนี้ 
  (1) ผังเมืองที่มีขอบเขตผังในเขตเทศบาลเมือง พัทยา อบต. และ กทม. ใด ให้เทศบาล 
เมืองพัทยา อบต. และ กทม. นั้นด าเนินการ 
  (2) ผังเมืองที่มีขอบเขตผังครอบคลุม อปท.(เทศบาล เมืองพัทยา อบต.) ในเขตจังหวัด 
มากกว่าหนึ่ง ให้ อปท.(เทศบาล เมืองพัทยา อบต.) ในเขตผังด าเนินการร่วมกัน หรือมอบหมายให้ อปท.
ใด อปท.หนึ่งด าเนินการ 
  (3) ผังเมืองรวมจังหวัดให้ถ่ายโอนให้ อบจ. หลังจากผังเมืองรวมจังหวัดได้ประกาศเป็น
กฎกระทรวงบังคับใช้แล้ว 
  (4) ผังเมืองที่มีขอบเขตผังครอบคลุม ตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้กรมโยธาธิการและผัง
เมืองเป็นผู้ด าเนินการ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านวิชาการ การก ากัยติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผังเมืองที่ อปท.ด าเนินการ 
 
 2.4 ผลการถ่ายโอนบริการสาธารณะตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่สอง ให้ อปท.ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ตาราง 3 – 1)  ดังนี้ 
    2.4.1 บริการสาธารณะที่ไม่มีการถ่ายโอนให้ อปท. ทุกประเภท คือ 
  (1) งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์ คสล.  (กรมทางหลวง) 
  (2) การอนุญาตให้จัดตั้ง และจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตจังหวัด (กรมการขนส่ง
ทางบก) ถ่ายโอนให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจังหวัด 
  (3) การอนุญาตให้สัมปทานขนส่งในเขตจังหวัด (กรมการขนส่งทางบก) ถ่ายโอนให้
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจังหวัด 
  (4) ผังเมืองรวมจังหวัด(ต้องแก้ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518) (กรมโยธาธิการและผัง
เมือง) 
    2.4.2 ภารกิจที่ถ่ายโอนให้ อปท. มีแล้ว แต่มี อปท. บางประเภท ยังไม่ได้รับถ่ายโอน (xxx) คือ 
  กรมทางหลวง 
  (1) ทางหลวงแผ่นดิน(อบจ.) 
  (2) งานลาดยางทางหลวงแผ่นดิน (อบจ.) 
  (3) งานบ ารุงรักษาทางหลวง (อบจ.) 
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  (4) งานก่อสร้างที่จอดรถประจ าทางและท่ีพักผู้โดยสาร (อบต.) 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  (5) วิศวกรรมการจราจรในเขตทางของ อปท. (อบจ.  เทศบาล) 
  (6) การก าหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมและการจัดการจราจรในเขต กทม. ทน. ทม.  

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  (7) งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งให้ อปท. ในทุกแม่น้ าและล าน้ า ยกเว้น 
(1) แม่น้ าที่เป็นแนวชายแดนระหว่างประเทศรวม 7 สาย ได้แก่ แม่น้ าเมย แม่น้ าโขง แม่น้ ารวก แม่น้ า 
สาย แม่น้ าเหือง แม่น้ าโกลก และแม่น้ ากระบุรี รวมระยะทางประมาณ 1,755 กม. (2) แนวชายฝั่งทะเล
ประมาณ 2,666 กม. ประกอบด้วยแนวฝั่งอ่าวไทย 1,652 กม. และแนวฝั่งอันดามัน 1,014 กม. (อบจ.  
อบต.) 

กรมชลประทาน 
  (8) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน (อบจ.) 
กรมพัฒนาที่ดิน 
  (9) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า (เทศบาล) 
กรมทรัพยากรน้ า 
  (10) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่มีปริมาตรเก็บกักน้ าน้อยกว่า ๒ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ได้แก่ อ่างเก็บน้ าฝายน้ าล้น และระบบส่งน้ า (อบจ. 

 
ตารางที่ 3-1  บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนตามแผนปฏบิัติการการกระจายอ านาจฉบับที ่1 และ ฉบบัที่ 2 

บริการสาธารณะท่ีจะต้องถ่ายโอน 
 (บริการสาธารณะ xxxxx เป็นหน้าทีท่ี่ต้องท า) 
(บรกิารสาธารณะ xxxxx เลือกท าโดยอิสระ) 

จากส่วนราชการ 
ระดับกรม 

จ านวนท่ีรับถ่ายโอนร้อยละ 
 

อบจ.  เทศบาล  อบต.  

1. งานลาดยางทางหลวงชนบท 

กรมทางหลวง  
27.3 21.9 25.8 

2. งานบ ารุงรักษาทางหลวง (ให้กรมทางหลวงอนญุาตให้อปท.เข้าไปดูแลเกาะกลางถนน ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พักรมิทางของทาง
หลวง เป็นต้น 

ไม่มี 
 

21.9 11.3 

3. ก่อสร้างทางหลวงชนบทและสะพาน และอื่นๆ ทีอ่ยู่บนสายทาง (ถนนภายในหมู่บ้าน) 

กรมโยธาธิการ 
 กรมการเรง่รัดพัฒนาชนบท 

18.2 
  
  

27.4 

4. ก่อสร้างทางหลวงชนบท และสะพาน และอื่นๆ ที่อยูบ่นสายทาง (ถนนลาดยางและสะพาน ค.ส.ล.) 72.7 25.0 14.5 

5. งานบ ารุงรักษาถนนและสะพาน 45.5 18.8 17.7 

6. ส ารวจความเหมาะสมทางวิศวกรรม 
ไม่มี  

  
  

3.2 

7. การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่มี  9.4 4.8 

8. ก่อสร้างถนนลูกรัง ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

ไม่มี  6.3 1.6 

9. สถานีขนส่งในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน สถานีขนส่งจงัหวัดใหเ้ทศบาล (นคร,เมือง) กรณีนอกเขต
เทศบาลดังกล่าวให้ อบจ. โดยให้ อบต.เข้ามามสี่วนร่วม 

กรมการขนสง่ทางบก 9.1 6.3 
  
  

10. การอนุญาตใหจ้ัดต้ังสถานีขนส่งในเขตจังหวัดและหรือการอนุญาตใหส้ัมปทานขนสง่ในเขตจงัหวัด (โดยให้มีผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกประเภทเข้าร่วมเป็นกรรมการ)(คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกประจ าจังหวัด  ผู้แทน อปท.ร่วม
เป็นกรรมการ) 

กรมการขนสง่ทางบก ไม่มีการถ่ายโอน 

11. วิศวกรรมจราจรทางบก โดยการติดตั้งหรือท าใหป้รากฏซึ่งสญัญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรในทางทีอ่ยู่ในความ
รับผิดชอบของอปท. นั้นๆ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ไม่มี  3.1 1.6 

12. ร่องน้ าภายในประเทศทีเ่ป็นบึง ล าคลอง แม่น้ าขนาดเลก็ที่มีพื้นทีอ่ยู่ในอปท. นั้นๆ เพียงแห่งเดียว 

กรมเจ้าท่า 

ไม่มี  9.4 16.1 

13. ร่องน้ าชายฝั่งทะเลขนาดเล็ก งานดูแลและรกัษาร่องน้ า ไม่มี   9.4  11.3 

14. การอนุญาตให้กอ่สร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า   
  

15.6 17.7 

15. การดูแลบ ารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก 

กรมชลประทาน 

9.1 12.5 17.7 

16. การดูแลรักษาทางน้ า ไม่มี   18.8 14.5 

17. การดูแลรักษาปรบัปรุงโครงการชลประทานระบบทอ่ ไม่มี  6.3 6.5 

18. บ ารุงรกัษาทางชลประทาน 9.1 3.1 14.5 
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บริการสาธารณะท่ีจะต้องถ่ายโอน 
 (บริการสาธารณะ xxxxx เป็นหน้าทีท่ี่ต้องท า) 
(บรกิารสาธารณะ xxxxx เลือกท าโดยอิสระ) 

จากส่วนราชการ 
ระดับกรม 

จ านวนท่ีรับถ่ายโอนร้อยละ 
 

อบจ.  เทศบาล  อบต.  

19. สถานีขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือสาธารณะ)  กรมเจ้าท่า    3.1 3.2 

20. โครงการขุดลอกหนองน้ าและคลองธรรมชาติ 

กรมชลประทาน 

ไม่มี  6.3 21.0 

21.งานจัดสรรน้ าในระดับแปลงนาหรือคันคูน้ า 9.1 ไม่มี  8.1 

22.การสบูน้ านอกเขตชลประทาน 9.1 ไม่มี  6.5 
23. ขุดและปรับปรุงคลองส่งน้ า 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ไม่มีการถ่ายโอน 

24.ซ่อมแซมคลองส่งน้ าและอาคารชลประทาน ไม่มี  ไม่มี  1.6 

25.ซ่อมแซมระบบชลประทาน ไม่มี   ไม่มี  3.2 
26. ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าและฝายน้ าล้น ไม่ม ี  ไม่ม ี  ไม่ม ี  
27.ก่อสร้างฐานสูบน้ า พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ า ไม่มี  ไม่มี   1.6 
28.ขุดสระน้ าสาธารณะ ไม่มี  ไม่มี  3.2 
29.การดูแลบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

ไม่มี  ไม่มี  8.1% 

30.ขุดลอกคลองและแหลง่น้ า ไม่มี  ไม่มี  11.3 

31.ขุดสระเก็บน้ าเพื่อการอุปโภค ไม่มี  ไม่มี  4.8 
32.การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลและปรับปรงุซ่อมแซมบ่อบาดาล ไม่มี  ไม่มี  9.7 
33.ฝายน้ าล้น ค.ส.ล. ไม่มี  ไม่มี  4.8 
34.การขุดลอกแหลง่น้ าเพือ่การประมง (ประมงหมูบ่้าน)  กรมประมง     4.8 
35.งานปรบัปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก กรมพฒันาที่ดิน ไม่มี  ไม่มี  11.3 
36.การก่อสร้างฝายประชาอาสา  

กรมการปกครอง 
   6.3 4.8 

37.การบ ารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก     6.3 6.5 

38.ก่อสร้างระบบน้ าสะอาดหมูบ่้านมาตรฐาน ก. และ ข. 

กรมโยธาธิการ 

ไม่มี  9.4 11.3 

39.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (น้ าผิวดิน) ไม่มี  6.3 9.7 
40.อ านาจอนุญาตขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล ไม่มี  6.3 4.8 
41.งานจัดหาน้ า ไม่มี  3.1 3.2 
42.ขุดสระ/ขุดลอกหนองน้ า 

กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท 

    16.1 
43.ก่อสร้างระบบประปาชนบท      14.5 
44.ซ่อมและปรับปรุงระบบประปาชนบท      6.5 
45.เจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมสบูมือโยก 

 
  11.3 

46.ค่าทดสอบหลมุเจาะ     1.6 
47.ส ารวจแหลง่น้ าทางธรณีวิทยา     1.6 
48.โครงการถ่ายโอนการสบูน้ าด้วยไฟฟ้า 

กรมพฒันาและส่งเสริม
พลังงาน 

  
 

14.5 
49.งานบ ารงุรักษาคลองส่งน้ า ดาดคอนกรีตทั้งสายหลักและสายซอย     11.3 
50.งานเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า     11.3 

51.งานประสานจัดต้ังสหกรณ์ผู้ใช้น้ า       8.1 
52.ถังเก็บน้ าแบบ ฝ.99 

กรมอนามัย 

ไม่มี     11.3 

53.ประปาหมูบ่้านแบบบาดาลขนาดกลาง ไม่มี    9.7 
54.ประปาหมูบ่้านแบบบาดาลขนาดใหญ ่ ไม่มี    9.7 
55.ประปาหมูบ่้านแบบผิวดิน ไม่มี    11.3 
56.ประปาหมูบ่้านแบบผิวดินขนาดใหญ ่ ไม่มี    6.5 
57.ทดสอบปรมิาณน้ า ไม่มี    4.8 
58.ปรับปรงุประปาหมูบ่้านเดิม 

ไม่มี  
  
  

8.1 

59.พัฒนาเป่าล้างบ่อน้ าบาดาลเดมิ ไม่มี    4.8 

60.ส ารวจท าแผนที ่ ไม่มี    4.8 
61.ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าแบบบอ่ลึก 

กรมทรัพยากรธรณี 

   3.1 3.2 
62.โครงการเร่งรัดการขยายระบบประปาชนบท    3.1 4.8 
63.การเรียกเก็บค่าใช้น้ าบาดาล   ไม่มี   3.2 
64. มอบอ านาจการอนุญาตการขุดเจาะบ่อบาดาลเฉพาะบ่อท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนสุดท่ีมีขนาดน้อยกว่า 4 น้ิว 
(100 มิลลิเมตร) 

ไม่ม ี   

65. มอบอ านาจการอนุญาตใช้น้ าบาดาลท่ีอนุญาตใช้เกินวันละ 10 ลบ.ม. ไม่ม ี   

66. การจัดให้มีและควบคุมตลาด กระทรวงสาธารณสุข ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 
67. ผังเมืองรวมจังหวัด 

กรมการผงัเมือง 

ไม่ม ี   
68.ผังเมืองรวมที่อยูร่ะหว่างการบังคับใช้และจะหมดอายุ ในปี 2546 , 2547 และ 2548 จ านวน 57 ผัง   

  
6.3 8.1 

69.ผังเมืองรวมที่อยูร่ะหว่างการวาง/ปรบัปรุงผัง( 107 ผัง)    21.9 8.1 

70.การวางและจัดผงัเมืองรวมในเขตเทศบาลที่จัดต้ังข้ึนใหม่ (980 แห่ง)   18.8   

71.การควบคุมอาคาร 
กรมโยธาธิการ 

  25.0 22.6 

72.การเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร    18.8 8.1 

แผนปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2)  
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บริการสาธารณะท่ีจะต้องถ่ายโอน 
 (บริการสาธารณะ xxxxx เป็นหน้าทีท่ี่ต้องท า) 
(บรกิารสาธารณะ xxxxx เลือกท าโดยอิสระ) 

จากส่วนราชการ 
ระดับกรม 

จ านวนท่ีรับถ่ายโอนร้อยละ 
 

อบจ.  เทศบาล  อบต.  

1. ทางหลวงแผ่นดิน 

กรมทางหลวง 

ไม่มี 9.4 1.6 

2. งานลาดยางทางหลวงแผ่นดิน ไม่มี 12.5   

3. งานบ ารุงรักษาทางหลวง ไม่มี 9.4 1.6 

4. งานปรับปรงุดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรยีบร้อยและปลูกต้นไมท้ี่เกาะกลางถนน ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พักและ
พื้นที่ริมทาง  

9.4 1.6 

5. งานก่อสร้างทีจ่อดรถประจ าทางและที่พักผู้โดยสาร    9.4  ไม่มี 

6. งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์ คสล. ไม่มี  ไม่มี ไม่มี 

7. ทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท 63.6 6.3 43.5 

8. การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

9.1 3.1 8.1 

9. ก่อสร้างและบ ารงุรักษาสะพาน 9.1 3.1 8.1 

10. บ ารุงรกัษาถนนลูกรัง 

ส.ป.ก. 

27.3 3.1 8.1 

11. สถานีขนส่งในเขตพื้นที่ของ อปท.นั้น 
 

3.1  

12. สถานีขนส่งนอกเขตพื้นที ่ 18.2       

13. การอนุญาตให้จัดตั้ง และจัดให้มีสถานีขนส่งผุ้โดยสารในเขตจังหวัด กรมการขนสง่ 
ทางบก 

ถ่ายโอนให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
ประจ าจังหวัด 

14. การอนุญาตให้สัมปทานขนส่งในเขตจังหวัด 
 

ถ่ายโอนให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
ประจ าจังหวัด  

15. วิศวกรรมการจราจรในเขตทางของ อปท. 
ส านักงานต ารวจ 

แห่งชาติ 

 ไม่มี   ไม่มี 1.6 

16.การก าหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมและการจัดการจราจรในเขต กทม.(ทน./ทม.)  ไม่มี  

17.วิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร(กทม./เมืองพัทยา) กรมทางหลวง ถ่ายโอนให้ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา 

18.วิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร(กทม./เมืองพัทยา) กรมทางหลวงชนบท ถ่ายโอนให้ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา 

19. งานก่อสร้างและบ ารงุรกัษาเข่ือนป้องกันตลิ่งให้ อปท. ในทุกแม่น้ าและล าน้ า ยกเว้น (1) แม่น้ าที่เป็นแนวชายแดนระหว่าง
ประเทศรวม 7 สาย  ได้แก่ แม่น้ าเมย แม่น้ าโขง แม่น้ ารวก แม่น้ า สาย แม่น้ าเหือง แม่น้ าโกลก และแม่น้ ากระบุรี รวม
ระยะทางประมาณ 1,755 กม. (2) แนวชายฝั่งทะเลประมาณ 2,666 กม. ประกอบด้วยแนวฝั่งอ่าวไทย 1,652 กม. และแนวฝั่ง
อันดามัน 1,014 กม. 

กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

ไม่
มี  
  

6.3 
 ไม่มี 

  

20. การเรียกเกบ็ค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ก่อสร้างสิง่ล่วงล้ าล าน้ า  
กรมขนส่งทางน้ า พาณิชย์นาวี 

   6.3 1.6 

21. สถานีขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือสาธารณะ)    3.1% 3.2 

22. การอนุญาตใหเ้ดินเรือโดยสาร (กทม. มพ.)  ถ่ายโอนให้ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา 

23. การจัดท าเครื่องหมายจราจร สญัญาณจราจร เพือ่การสญัจรทางน้ า (กทม./มทพ.) กรมขนส่งทางน้ า ถ่ายโอนให้ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา 

24. การก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าทีป่ระชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน กรมชลประทาน  ไม่มี 21.9 17.7 

25. การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก   9.1 15.6 11.3 

26. การดูแลบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 

ส านักงานการปฏิรูป 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

9.1 9.4 9.7 
27. ขุดลอกคลอง 9.1 9.4 6.5 
28. ขุดลอกแหลง่น้ า 9.1 9.4 4.8 
29. ขุดสระเกบ็น้ าเพือ่การอุปโภค 18.2 6.3 3.2 
30. การขุดเจาะและปรับปรงุซ่อมแซมบ่อบาดาล 9.1 6.3 4.8 

31. การก่อสร้างและปรับปรงุฝายน้ าล้น ค.ส.ล. 18.2 3.1 3.2 

32. การก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า กรมพฒันาที่ดิน 18.2  ไม่มี 3.2 

33. ถังเก็บน้ าขนาดเล็ก อาทิเช่น ถังเก็บน้ าขนาดความจุ 30 ลบ.ม. (ฝ.30) , ถังเก็บน้ าขนาดความจ3ุ4 ลบ.ม. (ฝ.33)และถัง
เก็บน้ าขนาดความจุ 4 ลบ.ม. (ค.4/4.5) ฯลฯ 

กรมทรัพยากรน้ า 

  
  

6.3 11.3 

34. ส ารวจท าแผนที ่    3.1 1.6 
35. การก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าทีม่ีปริมาตรเกบ็กักน้ าน้อยกว่า ๒ ล้านลูกบาศกเ์มตร ได้แก่ อ่างเก็บน้ าฝายน้ าลน้ และ
ระบบสง่น้ า ไม่มี  6.3 3.2 

36. การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
     36.1 ส ารวจแหล่งน้ าทางธรณีวิทยา 
     36.2 ค่าทดสอบหลุมเจาะ 
     36.3 เจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมสูบมือโยก 

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

   3.1 6.5 

37. พัฒนาเป่าล้างบอ่บาดาลเดิม    3.1 4.8 

38. ซ่อมบ ารงุรกัษาเครื่องสบูน้ าแบบบ่อลึก    3.1 4.8 

39. การเรียกเกบ็ค่าใช้น้ าบาดาล    3.1 3.2 
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บริการสาธารณะท่ีจะต้องถ่ายโอน 
 (บริการสาธารณะ xxxxx เป็นหน้าทีท่ี่ต้องท า) 
(บรกิารสาธารณะ xxxxx เลือกท าโดยอิสระ) 

จากส่วนราชการ 
ระดับกรม 

จ านวนท่ีรับถ่ายโอนร้อยละ 
 

อบจ.  เทศบาล  อบต.  

40. การอนุญาตการขุดเจาะ บอ่น้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)และมอบ
อ านาจการอนุญาตใช้น้ าบาดาลทีอ่นุญาตใช้ไม ่
เกินวันละ 10 ลูกบาศกเ์มตร 

  
  

6.3 11.3 

41. ผังเมืองรวมจังหวัด(ต้องแก้ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518) 

  
กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง 

ไม่ม ี   

42. งานวาง/ปรับปรงุผงัเมืองรวมเมอืง/ชุมชน 
     42.1 ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างการวาง/ปรับปรงุผงั โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะด าเนินการจนผงัประกาศเป็น
กฎกระทรวงใช้บังคับแล้วจงึด าเนินการถ่ายโอน 

  
  

9.4 8.1 

     42.2 การวางและจัดท าผงัเมอืงรวมในเขตเทศบาลทีจ่ัดข้ึนใหม่จ านวน980แห่ง    9.4   

43. การเปรียบเทียบปรบัคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร    15.6 9.7 

44. การขุดดินและถมดิน    25.0 22.6 

45. การเปรียบเทียบปรบัคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดิน    18.8 8.1 

หมายเหตุ  แผนปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 1) 

             (1) ตารางการรับถ่ายโอนของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ท่ีมีแถบ               หมายถึง ไม่ใช่บริการสาธารณะท่ีต้องถ่ายโอนให้ อปท.น้ัน ตามแผนปฏิบัติการฉบับแรก 

             (2) ตารางการรับถ่ายโอน ท่ีระบุ “ไม่มี”  หมายถึงเป็นบริการสาธารณะท่ีต้องถ่ายโอนให้ อปท. น้ัน แต่ อปท.น้ัน “ไม่ได้รับการถ่ายโอน” หรือ “ไม่ได้ท าภารกิจน้ัน” 

              (3) ตารางช่องบริการสาธารณะท่ีจะต้องถ่ายโอน  ท่ีขีดเส้นใต้ xxxxxx  หมายถึงเป็นบริการสาธารณะท่ีแผนปฏิบัติการก าหนดให้ เป็นประเภทของกลุ่มงาน “หน้าท่ีท่ีต้องท า” 

              (4) ตารางช่องบริการสาธารณะท่ีจะต้องถ่ายโอน  ท่ีไม่มีขีดเส้นใต้ xxxxxx  หมายถึงเป็นบริการสาธารณะท่ีแผนปฏิบัติการก าหนดให้ เป็นประเภทของกลุ่มงาน “เลือกท าโดย
อิสระ” 

              (5) ตารางช่องบริการสาธารณะท่ีจะต้องถ่ายโอน ท่ี พื้นสีด า ตัวอักษรสีขาว  หมายถึงบริการสาธารณะท่ี “ไม่มีการถ่ายโอนให้ อปท.” 

              (6) ตารางรับการถ่ายโอน ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ท่ีระบุ “คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นท่ี (กสพ.)”  “คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้จัดต้ังสถานบริการ”   
“ คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้จัดต้ังโรงแรม” ในแผนปฏิบัติการก าหนดให้การถ่ายโอนบริการสาธารณะเป็นการถ่ายโอนให้ คณะกรรมการ  

หมายเหตุ  แผนปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

(1) ตารางการรับถ่ายโอน ท่ีระบุ “ไม่ม”ี  หมายถึงเป็นภารกิจท่ีต้องถ่ายโอนให้ อปท. น้ัน แต่ อปท.น้ัน “ไม่ได้รับการถ่ายโอน” หรือ “ไม่ได้ท าภารกิจน้ัน”                      

(2) ตารางช่องภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน  ท่ีขีดเส้นใต้ xxxxxx  หมายถึงเป็นภารกิจใหม่ท่ีส่วนราชการต้องถ่ายโอนเพิ่มเติม ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ีสอง                                    

(3) ตารางช่องภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน  ท่ีไม่มีขีดเส้นใต้ xxxxxx  หมายถึงเป็นภารกิจตามแผนปฏิบัติการ ฉบับแรก   

(4) ตารางช่องภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน ท่ี พื้นสีด า ตัวอักษรสีขาว  หมายถึงภารกิจท่ี “ไม่มีการถ่ายโอนให้ อปท.” 

3.3 การด าเนินการถ่ายโอนบริการสาธารณะ(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)ของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติ
การฯ ฉบับท่ี 2  

 3.3.1 กรมทรัพยากรน ้า1  มีบริการสาธารณะ และทรัพย์สินที่ต้องถ่ายโอนให้ อปท. 
ประกอบด้วย (1) ถังเก็บน้ าขนาดเล็ก (ฝ.33 ฝ.30ค4/4.5)  (2) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่มี
ปริมาตรเก็บกักน้ าน้อยกว่า 2 ล้าน ลบ.ม. (อ่างเก็บน้ า ฝ่ายน้ าล้น และระบบส่งน้ า)  ปัญหาการถ่ายโอน
บริการสาธารณะ ประเภทโครงการแหล่งน้ า        
  (1) อปท.ส่วนใหญ่ ประสบปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
โครงการแหล่งน้ า เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องด าเนินการหลายด้าน และส่วนใหญ่ใช้ไปกับการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ถนน และ ประปา                                 
  (2) บุคลากรขาดความรู้ทางวิชาการ ความช านาญงาน และประสบการณ์ด้านน้ า ด้าน
                                                           
1 ประมวลจากการประชุมกลุ่มย่อย (ของกรมทัพยากรน้ า) รว่มกับหน่วยงานส่วนราชการที่มีบทบาทหลักต่อการกระจายอ านาจ  วันศุกร์ที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 103 ตึก 1 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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การบริหารจัดการน้ า   ขาดเครื่องมือ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ในการบ ารุงซ่อมแซมแหล่งน้ า  
  (3) บริการสาธารณะที่ถ่ายโอนให้ อปท. บางแห่ง ขาดการติดตาม ดูแล ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา ท าให้เกิดวัชพืช และ ตะกอนสะสมเป็นสันดอน บริเวณหน้าฝายเกิดการทับถมของตะกอน
ทราย ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่  ไม่มีการประชุมพูดคุยกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ใน อปท. และ
หน่วยราชการ ก่อนมีการถ่ายโอน  อปท. ไม่มีแบบแปลนโครงการที่ได้รับการถ่ายโอน เนื่องจากโครงการที่
ถ่ายโอนเป็นโครงการที่ก่อสร้างโดยหน่วยงาน รพช.                                      
  (4) อปท.ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ท าให้โครงการแหล่งน้ าไม่ได้รับการ
ดูแล  แต่มอบให้ประชาชนในพ้ืนที่ดูแล  ประชาชนกลุ่มเครือข่ายในพ้ืนที่แหล่งน้ าไม่เข้มแข็ง   การบริหาร
กลุ่มผู้ใช้น้ าไม่เข้มแข็ง    

  3.3.2 กรมการขนส่งทางบก2 ในแผนปฏิบัติการฯ ทั้งสองฉบับ ได้ก าหนดให้ กรมการ
ขนส่งทางบกถ่ายโอนการรับจดทะเบียนรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 ให้ อปท. แตก่รมการขนส่งทางบก มีความเห็นว่าไม่สามารถถ่ายโอนได้ โดยให้เหตุผล ดังนี้ 

  1. เหตุผล ไม่ถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านนี้ เนื่องจาก     
   1.1 ภารกิจด้านการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เป็นภารกิจด้าน
การจัดระเบียบพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นและการขนส่งระหว่างประเทศ  การพัฒนามาตรฐานและ
ก ากับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล  การพัฒนาระบบการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน และการควบคุมการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย  เป็นภารกิจที่จัดระเบียบการ
ขนส่งทางถนนในภาพรวมเชื่อมโยงทั่วประเทศและเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นเครื่องมือการ
บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 

   1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546  เห็นว่า การถ่ายโอน
ภารกิจดังกล่าวต้องค านึงถึงศักยภาพ ความพร้อม ตลอดจนขีดความสามารถของแต่ละท้องถิ่นในการ
ด าเนินการ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญด้วย เช่น ภารกิจเกี่ยวกับการ
บริหารสถานีรถโดยสารและงานทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น  ส าหรับงานทะเบียน
รถยนต์ซึ่งในปัจจุบันใช้ระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทั่วประเทศเพ่ือให้สามารถให้บริการ
เกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์แก่ประชาชนทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว  หากถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้ อปท. ก็
จะกระทบกับการให้บริการประชาชนโดยตรง เพราะ อปท.ไม่มีระบบฐานรองรับการด าเนินการได้ และ
ต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน 

  2. เสนอให้ปรับภารกิจการถ่ายโอนการรับจดทะเบียนรถออกจากแผนปฏิบัติการฯ ฉบับ
ที่ 2 ด้วยเหตุผล ต้องมีขั้นตอนการก าหนดเกณฑ์ความพร้อมและประเมินความพร้อมของ อปท.ก่อนการ
ถ่ายโอน   คณะกรรมการกระจายอ านาจฯพิจารณาเห็นว่าเป็นภารกิจที่ต้องใช้เทคนิค ทักษะ วิชาการ 
และมีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วประเทศระดับชาติ การถ่ายโอนช่วงเวลานี้อาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 
หรือ ท าให้ประสิทธิภาพน้อยลง จึงสมควรให้กรมการขนส่งทางบกด าเนินการต่อไป และน ามาทบทวนใหม่

                                                           
2 ประมวลจากการประชุมกลุ่มย่อย(ของกรมการขนส่งทางบก)ร่วมกับหนว่ยงานส่วนราชการที่มีบทบาทหลกัต่อการกระจายอ านาจ วันศุกร์ที่ 
27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 103 ตึก 1 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ในอี 3- 5 ปี หาก อปท.ยังขาดความพร้อม ก็ให้กรมการขนส่งทางบกปฏิบัติภารกิจด้านการจดทะเบียนรถ
ต่อไป 

  3. ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก3  ชี้แจงกรณีบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก ดังนี้      
   3.1  กรณีเสียงสะท้อนจากท้องถิ่นว่าไม่สามารถบริหารจัดการสถานีขนส่ง  
โดยสารนั้น เป็นเพราะท้องถิ่นไม่มีอ านาจ กล่าวคือ ไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาอย่างสมบูรณ์นั่นเอง ที่
ผ่านมามีการโอนมาแต่งานแต่ไม่มีอ านาจหน้าที่ไปให้ท้องถิ่นดูแล เช่น กรณีการจอดรถเรี่ยราดแต่ท้องถิ่น
ไม่มีอ านาจในการจับ ปรับ เป็นต้น ผู้แทนกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่า 

“......รถโดยสารประจ าทางมี 4 ประเภท ใน 4 ประเภทนี้แน่นอนว่าจะต้องเป็นรถโดยสาร
ประจ าทางท่ีวิ่งหลากหลายเส้นทางอย่างแน่นอน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องแวะทุกสถานี ดังนั้นกรม
ฯ ต้องเป็นคนจัดระเบียบจุดจอดรถให้   อ านาจตรงนี้เป็นดุลยพินิจของกรมฯ   ประเด็น
การก าหนดที่จอดรถโดยสารประจ าทางเป็นอ านาจของคณะกรรมการจังหวัด   หากมีการ
ฝ่าฝืนทางกรรมการฯ ก็สามารถเรียกปรับได้ทันที โดยคณะกรรมการชุดนี้มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานดูแลจุดจอดท้ังจังหวัด ในขณะนี้ทางกรมการขนส่งทางบกก าลังมีความ
พยายามในการผลักดันปรับแก้กฎหมายให้มีผู้แทนจากท้องถิ่น อปท.ละ 1 คน เข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของคณะกรรมการด้วย เท่ากับว่าท้องถิ่นมีสิทธิ์มีเสียงในการพิจารณาใช้ดุลยพินิจ
จุดจอดรถในรูปแบบคณะกรรมการจังหวัด 

 รถโดยสารที่วิ่งสายยาวนั้น  กรมการขนส่งทางบกต้องเข้าไปจัดการ เพราะเป็น
หน่วยงานที่ดูแลรถที่วิ่งเกินจังหวัดในภาพรวมทั้งประเทศ ดังนั้นสถานีขนส่งแม้จะตั้งอยู่ที่
ใดในประเทศ แต่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของกรมการขนส่งทางบกในการจัดระเบียบเส้นทาง
การเดินรถทั้งสายสั้นและสายยาว ในฐานะที่ท้องถิ่นรับโอนสถานีขนส่งไปแต่ละท้องถิ่นมี
สิทธิ์มีโอกาสในการตรวจสอบการเดินรถได้อยู่แล้ว แต่อ านาจในการก าหนดเส้นทางเดินรถ
นั้นเป็นของกรมฯ การที่ท้องถิ่นจะเป็นผู้ขอไปก าหนดเส้นทางเองนั้นไม่ถูกต้องตาม
หลักการเนื่องจากท้องถิ่นไม่มองความเชื่อมโยงหรือมองภาพรวมทั้งหมด อีกประเด็นหนึ่งก็
คืออ านาจที่ทางท้องถิ่นขอเพ่ิมเติมคือ การจัดตั้งสถานีขนส่งในเขตจังหวัด ในส่วนนี้ทาง
กรมการขนส่งทางบกไม่เห็นด้วย   

ประเด็นเรื่องสถานีขนส่งนั้น...เป็นเครื่องมือของรัฐในการจัดระเบียบ เพราะอีก
ไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีการเปิดเส้นทาง AEC เช่น มีการเดินรถข้ามประเทศระหว่างไทย-ลาว 
ซึ่งปัจจุบันลาวเป็นประเทศแรกที่ขอเส้นทางเดินรถกับประเทศไทย ดังนั้นสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารคือเครื่องมือของรัฐในการจัดระเบียบ จ าเป็นต้องมีสถานีที่เหมาะสมในการจัด
ระเบียบการจอด 

   3.2 กรณีเรื่องสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรณีเทศบาลขอนแก่นมีความประสงค์ขอ
จัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารเองสามารถได้ท าหรือไม่  ผู้แทนกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่า ท าได้ แต่
ต้องผ่านความเห็นชอบเบื้องต้นจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งจังหวัด  ท้องถิ่นสามารถน า

                                                           
3 ประมวลจากความเห็นผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ในการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการที่มีบทบาทหลักต่อการกระจาย
อ านาจ  วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 103 ตึก 1 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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เรื่องนี้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดได้เลย ว่าท้องถิ่นมีความจ าเป็นขนาดไหน แต่อ านาจอยู่ที่กรม
เหมือนเดิม แต่ทางกรมฯ ก็ฟังคณะกรรมการจังหวัดเป็นเสียงส าคัญ เนื่องจากเป็นเสียงสะท้อนใน
พ้ืนที ่

  3.3 กรณี อบจ. หรือเทศบาลอยากมีอ านาจในการบริหารจัดการสถานีขนส่ง ทาง
กรมมีแนวนโยบายอย่างไร และ อ านาจการตรวจจับกรมฯ มอบอ านาจให้กับท้องถิ่นได้หรือไม่   
ผู้แทนกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่า  เรื่องอ านาจในการตรวจจับเป็นอ านาจทางกฎหมาย ซึ่งเป็น
อ านาจของผู้ตรวจการในพ้ืนที่ที่สามารถเข้าไปดูแลจัดระเบียบ ตรวจจับรถได้ แต่อ านาจบริหาร
จัดการของสถานีนั้น อปท. สามารถท าได้อยู่แล้ว    เรื่องอ านาจการตรวจจับ ทางกรมการขนส่ง
ทางบก มอบอ านาจให้ไม่ได้  เพราะกฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ตรวจการต้องเป็นข้าราชการที่สังกัด
กรมการขนส่งทางบกแต่งตั้งและต้องเป็นคนที่รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งด้วย ไม่ได้เปิดโอกาสให้มี
การแต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนได ้

  3.4 กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการแก้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
จอดรถไม่เป็นระเบียบในสถานีท าได้หรือไม ่ ผู้แทนกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่า  ปัจจุบันกรมการ
ขนส่งทางบกในฐานะที่ดูแลเรื่องสถานีขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งวางระบบการเดินรถอยู่แล้ว ก าลัง
พิจารณาน าระบบ GPS มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบรถอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งต่อไปในการ
ตรวจสอบการเดินรถนั้นเจ้าของสถานีสามารถท าได้อยู่แล้วจากการดูระบบ GPS….” 

 
 3.3.3 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล4 ผู้แทนของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ชี้แจงว่ากรมทรัพยากรน้ า
บาดาล มีนโยบายที่จะถ่ายโอนบริการสาธารณะเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ าบาดาลไปให้แก่ อปท. ตั้งแต่ปี 
2540 (กรมทรัพยากรธรณี) การถ่ายโอนบริการสาธารณะนี้ ไปให้แก่ อปท. เป็นเรื่องของการมอบ
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตขุดเจาะและใช้น้ าบาดาลให้กับท้องถิ่น ช่วงหลังเกิดปัญหาคือ กฎหมายของ
ท้องถิ่นไม่รองรับ เช่น กรณีของ อบต. นั้นสามารถรองรับเรื่องค่าธรรมเนียมได้ แต่เทศบาลนั้นหากมีการ
เก็บค่าธรรมเนียมขออนุญาตขุดเจาะและใช้น้ าบาดาลต้องมีการส่งคืน  

 กรมทรัพยากรน้ าบาดาลพบปัญหาการเจาะบ่อน้ าบาดาลว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากขาดงบประมาณ   อปท.ไม่รู้จะพ่ึงหน่วยงานไหนก็วิ่งเข้ามาหาทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาลให้
ช่วยเหลือ ซึ่งให้ความช่วยเหลือโดยท าการส ารวจพื้นที่ให้เท่าที่งบประมาณมี   แต่ผลปรากฏว่าส ารวจแล้ว 
ออก spec ให้แล้ว อปท. บางแห่งกลับเจอปัญหาไม่มีผู้รับเหมาก่อสร้าง  อาจเป็นเพราะลักษณะพ้ืนที่ที่ขุด
เจาะล าบาก รวมทั้งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของน้ า   คณะกรรมการกระจายอ านาจฯ จึงมีมติให้
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลเข้าไปด าเนินการแทน อปท. ได้  ในกรณีที่พ้ืนที่ของ อปท.ใดมีปัญหาเรื่องน้ า
ปนเปื้อนหรือเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่ขาดแคลนน้ า แต่กรมทรัพยากรน้ าบาดาลจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องประปา 
ซ่ึงควรให้ อปท.เป็นผู้ด าเนินการ  
 การจัดท าแผนกระจายอ านาจฉบับที่ 3 ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  เสนอเรื่องค่าใช้น้ า โดยได้
ยื่นเรื่องไปที่ สกถ. พิจารณาเรื่องค่าใช้น้ า กล่าวคือ ร้อยละ 50 ของค่าใช้น้ าบาดาลจะก าหนดให้เป็นรายได้
ของท้องถิ่น แต่เสียงสะท้อนจากท้องถิ่น มองว่าอยากได้รายได้ทั้งหมด  

                                                           
4 ความเห็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ า ในการประชุมกลุ่มยอ่ยหนว่ยงานสว่นราชการที่มีบทบาทหลกัต่อการกระจายอ านาจ  วันศุกร์ที่ 27 
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 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  จัดท าโครงการทดลองการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านน้ าบาดาลไป
ให้แก่ อปท. ใน 3 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น โดยเริ่มต้นในปี 
พ.ศ. 2554 ปัจจุบันได้มีการขยายพ้ืนที่ทดลองออกไปอีก 10 กว่าจังหวัด    ในการทดลองนั้นด าเนินการ
บริการสาธารณะเรื่องการขออนุญาตเจาะน้ าบาดาล  ขออนุญาตใช้น้ าบาดาล การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
น้ า แต่ในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ านั้น เทศบาลมีปัญหาเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ และทาง
กรมทรัพยากรน้ า ก็ไม่มีกฎหมายรองรับเช่นกัน ซึ่ง พ.ร.บ. น้ าบาดาลเป็น กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพ่ือ
ควบคุมการขุดเจาะน้ าบาดาลเท่านั้น ทางกรมทรัพยากรน้ า หากจะมีการแก้ไขกฎหมาย กฤษฎีกามี
ความเห็นให้ ยกร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับ เพราะวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ผ่านการยกร่างฉบับแรกของ 
พ.ร.บ. น้ าบาดาลนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการขุดเจาะเท่านั้น 
  
 3.3.4 กรมเจ้าท่า5 กล่าวถึงบริการสาธารณะในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า แต่เป็นการดูแล
ในลักษณะ worldwide ไม่ได้ดูแลเฉพาะประเทศไทย คือ เป็นการดูแลการเดินเรือ ดูแลท่าเรือ ซึ่งในส่วน
บริการสาธารณะการเดินเรือไม่ได้ถ่ายโอนไปให้กับ อปท.เพราะท้องถิ่นไม่ต้องการ    

ปัญหาหลักคือ อปท. มักจะมีการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองในเรื่องการเมือง ซึ่ง อปท.ไม่ได้มอง
ปัญหาเป็นตัวตั้ง  แต่สิ่งที่ อปท.มองก็คือเรื่องท่าเรือ เรื่องการเดินเรือ ซึ่งบางอย่างที่ อปท.ขอเป็นบริการ
สาธารณะการเดินเรือระหว่างประเทศ และในเมื่อ อปท.เล็กๆ อย่าง อบต. เมื่อ อปท.รับบริการสาธารณะ
ไปด าเนินการ เช่น การจัดท าป้ายจราจรทางน้ าที่มีระเบียบ/แนวทางสากลต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ ท าให้ท้องถิ่นบางแห่งไม่สามารถท าได้ 

ประเด็นการมอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ าไทยให้ อปท. กรมการขนส่ง
ทางน้ าและพาณิชย์นาวี มีค าสั่งที่ 185/ 2548 ลงวันที่ 25 เมษายน 2548  อธิบดีได้มอบอ านาจ “เจ้าท่า” 
ให้ อปท. เรื่อง การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล าน้ าตามมาตรา 117 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 63(
พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 (1) ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 
20 ตันกรอส  (2) โป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ (3) สะพานข้ามคลอง (4) คานเรือ 

 
3.3.5 กรมทางหลวงชนบท การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านถนนและสะพานต่างๆ ไปให้ 

อปท.ทั้งหมดประมาณ 67,000 กิโลเมตร ยังเหลืออีกประมาณ 4,000 กิโลเมตรที่ อปท. ยังไม่พร้อมรับ
การถ่ายโอน ปัญหา อปท. หลายแห่งไม่พร้อมรับโอน เพราะเงินน้อย คนน้อย  

การถ่ายโอนบริการสาธารณะ “ถนน” นั้น ถ้าถนนเส้นทางใดมีผลกระทบเฉพาะในเขต อบต. 
หรือเทศบาลก็ให้ อบต. หรือเทศบาลนั้นๆ เป็นผู้ดูแล ถ้าเป็นถนนที่มีผลกระทบระหว่างเทศบาลกับ อบต. 
ให้ อบจ. เป็นผู้ดูแล และหากเป็นถนนที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัด หรือเป็นถนนที่มีผู้คนสัญจรผ่าน
ไปมามากๆ หรือเป็นถนนที่มีผลกระทบเกินขอบเขตจังหวัด เช่น ถนนมิตรภาพไทย -ลาว ทางกรมทาง
หลวงชนบทจะรับผิดชอบด าเนินการเอง   

ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงข่ายของถนนอยู่แต่ไม่มีความเป็นมาตรฐานสากล เพราะไม่ได้มีการ
ออกแบบเหมือนต่างประเทศ กรมทางหลวงชนบทมีแนวความคิดในการจัดท าโครงการบูรณาการถนนสาย
หลัก ถนนสายรอง ถนนสายย่อยเข้าด้วยกัน โดยต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ว่าจะแบ่งบริการสาธารณะ 
“ถนน”ตามพ้ืนที่หรือตามหน้าที่(function) เพ่ือจัดระเบียบในการใช้ประโยชน์ 

                                                           
5 การประชุมกลุ่มย่อย(ของกรมการขนส่งทางบก)ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการที่มีบทบาทหลักต่อการกระจายอ านาจ  วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 
09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 103 ตึก 1 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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กรณีท่ี อปท. ที่มีศักยภาพ ต้องการรับถ่ายโอนสายทางบางสายที่ประชาชนใช้ประโยชน์ แต่ยังไม่
มีการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท  กระบวนการในการร้องขอเพ่ือถ่ายโอนภารกิจสามารถร้องขอการ
ถ่ายโอน ถนน ที่ต้องการรับไปดูแลได้ แต่มีเงื่อนไขว่า อปท. ที่ร้องขอนั้นต้องมีความพร้อมและสามารถ
ด าเนินการตามที่ร้องขอได้ทันที  

 

 3.3.6 กรมโยธาธิการและผังเมือง  ประเด็นปัญหาพบว่าบริการสาธารณะด้านการวางผังเมือง
เป็นงานที่ค่อนข้างยาก ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองก่อนที่จะท าการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านนี้ไปให้
อปท. ได้มีโครงการฝึกอบรมให้กับ อปท. (on the job training) โดยให้ความรู้การจัดท าผังเมือง รวมทั้งมี
การฝึกลงภาคสนามเพ่ือฝึกปฏิบัติจริง แต่ อปท. ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการจัดอบรมมากนัก บาง อปท. 
ไม่ส่งคนมาเข้าร่วมการอบรม บาง อปท. ส่งคนท่ีไม่ใช่สายงานผังเมืองมาอบรม เช่น ท าการส่งเจ้าหน้าที่
ธุรการของ อปท. มาอบรม เป็นต้น จึงได้มีการแก้ไขปัญหานี้ด้วยการแก้ไขระเบียบใหม่ โดยระบุว่าต้องส่ง
คนที่มีความรู้จริงด้านผังเมืองมาเรียนรู้ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ถ่ายโอนบริการสาธารณะจัดท าผังเมืองให้ อปท. ไปแล้ว 118 ผัง 
แต่ผังเมืองจ านวนมากขาดอายุไปแล้ว ได้มีการศึกษาวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (outsource) เพ่ือวิจัยว่า
ปัญหาในการถ่ายโอนนั้นมีอะไรบ้าง จากผลการวิจัยพบว่าสาเหตุหลักท่ีเกิดปัญหาขึ้น ได้แก่ (1) อปท. ขาด
ความรู้ (2) อปท. ขาดบุคลากร (3) อปท. ขาดงบประมาณ ซึ่งมี อปท. จ านวนน้อยมากที่สามารถท าเรื่อง
ผังเมืองได้ จึงมีการแก้  พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยให้ท้องถิ่นออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ   
เพ่ือแก้ปัญหาผังหมดอายุและน าไปบังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่นก่อน  

บริการสาธารณะ “เขื่อน” กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบดูแลให้กับ อปท. โดยตั้ง
งบประมาณให้ อปท.ช่วยดูแล และหาก อปท.ไม่สามารถดูแลได้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ก็ต้องเข้าไป
ดูแลแทน ซึ่งบริการสาธารณะด้านนี้คาบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่าด้วย เรื่องเขื่อนโดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา อปท. 
ยินดียอมรับ  
 
3.4 การใหบ้ริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของ อปท.  

 การส ารวจการท าบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ค่าเฉลี่ยที่อปท.ได้ด าเนินการ
ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน 17 ประเภท คือ (ตารางท่ี 3-2) 

 (1) ถนนลาดยางแอสฟัลติก อบจ. 512.50 กม. เทศบาลนคร 80.51 กม.เทศบาลเมือง 57.26 กม.
เทศบาลต าบล 18.07กม.และ อบต.13.14 กม. 

 (2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) อบจ. 69.61 กม.  เทศบาลนคร 24.65 กม. เทศบาลเมือง 
39.43 กม. เทศบาลต าบล 17.64 กม. และ อบต. 21.69 กม. 

 (3) ถนนลูกรัง อบจ. 266.94 กม.  เทศบาลนคร 0.58 กม. เทศบาลเมือง 12.10 กม. และ อบต. 
39.81 กม. 

 (4) ถนนดิน/หินคลุก อบจ. 102.87 กม.  เทศบาลนคร 25.72 กม. เทศบาลเมือง 13.92 กม. 
เทศบาลต าบล 19.96 กม. และ อบต. 741.97 กม. 
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 (5) รางระบายน้ า  ค่าเฉลี่ยของ อปท.แต่ละประเภท/แห่งในการดูแลเป็นระยะทางของถนน อบจ. 
22.63 กม.  เทศบาลนคร 53.83 กม. เทศบาลเมือง 19.81 กม. เทศบาลต าบล 16.72 กม. และ อบต.
177.06 กม. 

 (6) บ่อพักน้ า  อบจ. 590 บ่อ  เทศบาลนคร 4 บ่อ  เทศบาลเมือง 12,358 บ่อ  เทศบาลต าบล 
158 บ่อ และ อบต. 50 บ่อ 

 (7) สะพาน คสล. อบจ. 38 แห่ง  เทศบาลนคร 24 แห่ง  เทศบาลเมือง 13 แห่ง  เทศบาลต าบล 
7 แห่ง และ อบต. 5 แห่ง 

 (8) สะพานไม้ อบจ. - แห่ง  เทศบาลนคร - แห่ง  เทศบาลเมือง 10 แห่ง  เทศบาลต าบล 5 แห่ง 
และ อบต. 22 แห่ง 

 (9) ไฟส่องสว่าง/ไฟทาง อบจ. 142 จุด  เทศบาลนคร 5,103 จุด  เทศบาลเมือง 2,966 จุด  
เทศบาลต าบล 671 จุด และ อบต. 292 จุด 

 (10) ไฟจราจร อบจ. 64 จุด  เทศบาลนคร 28 จุด  เทศบาลเมือง 11 จุด  เทศบาลต าบล 4 จุด 
และ อบต. 8 จุด 

 (11) ป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจร อบจ. 700 ป้าย  เทศบาลนคร 500 ป้าย  เทศบาลเมือง 108 
ป้าย  เทศบาลต าบล 65 ป้าย และ อบต. 23 ป้าย 

 (12) บ่อน้ า/น้ าบาดาล อบจ. 733 แห่ง  เทศบาลนคร 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 757 แห่ง  เทศบาล
ต าบล 8 แห่ง และ อบต. 29 แห่ง 

 (13) แหล่งน้ า อบจ. 212 แห่ง  เทศบาลนคร 9 แห่ง  เทศบาลเมือง 5 แห่ง  เทศบาลต าบล 10 
แห่ง และ อบต. 14 แห่ง 

 (14) ระบบ/คลองชลประทาน อบจ. 13 สาย/เส้น  เทศบาลนคร 45 สาย/เส้น  เทศบาลเมือง 2 
สาย/เส้น  เทศบาลต าบล 6 สาย/เส้น และ อบต. 4 สาย/เส้น 

 (15) ระบบประปา อบจ. 1 แห่ง  เทศบาลนคร - แห่ง  เทศบาลเมือง 1 แห่ง  เทศบาลต าบล 4 
แห่ง และ อบต. 11 แห่ง 

 (16) ระบบสูบน้ า/เครื่องสูบน้ า  อบจ. 49 เครื่อง  เทศบาลนคร 54 เครื่อง  เทศบาลเมือง 3 
เครื่อง  เทศบาลต าบล 6 เครื่อง และ อบต. 11 เครื่อง 

 (17) ถังเก็บน้ า อบจ. 1 ถัง  เทศบาลนคร 2 ถัง  เทศบาลเมือง 2 ถัง  เทศบาลต าบล 36 ถัง และ 
อบต. 22 ถัง 

 สรุปค่าเฉลี่ยของความรับผิดชอบการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในการดูแลถนน
เกือบทุกประเภท (ยกเว้น รางระบายน้ า) อบจ.รับผิดชอบดูแลมากที่สุด ซึ่งจากภารกิจที่รับการถ่ายโอน 
คงเป็นถนนสายทางที่เชื่อมต่อระหว่าง อปท. หรือเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ ส่งผลให้ อบจ.มีภาระค่าใช้จ่าย
ในการดูแลเส้นทางคมนาคมสูง  ส่วน อบต.นั้น กรณีที่รับผิดชอบดูแลถนนดิน และถนนหินคลุก ค่าเฉลี่ย
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มากถึงประมาณ 741.97 กม. สะท้อนว่าเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านในเขต าบล(อบต.) ยังต้องพัฒนา
อีกมาก หาก อบต.จะพัฒนายกระดับเป็นถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนคุณภาพที่ดีขึ้นในการคมนาคม 
อบต. ต้องใช้งบประมาณจ านวนที่มาก  แต่ก็เป็นบริการสาธารณะที่อบต.สามารถดูแลได้   
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ตารางที่ 3-2 ภาพรวมของบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ อปท. กลุ่มตัวอย่างจัดให้แก่ประชาชน 
 

ประเภท บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดูแล (เฉลี่ยต่อ อปท.) 
ถนนลาด
ยางแอส
ฟัลติก 
(กม.) 

ถนน
คอนกรีต

เสริม
เหล็ก 
(คสล.) 
(กม.) 

ถนน
ลูกรัง 
(กม.) 

ถนนดิน/
หินคลุก 
(กม.) 

ราง
ระบาย
น้ า 
(กม.) 

บ่อพักน้ า 
(บ่อ) 

สะพาน 
คสล. 
(แห่ง) 

สะพาน
ไม้ 

(แห่ง) 

ไฟส่อง
สว่าง/ไฟ

ทาง 
(จุด) 

ไฟ
จราจร 
(จุด) 

ป้าย
สัญญา

ณ/
ป้าย

จราจร 
(ป้าย) 

บ่อน้ า/
น้ า
บาดาล 
(แห่ง) 

แหล่ง
น้ า 

(แห่ง) 

ระบบ/
คลอง

ชลประท
าน 

(สาย/
เส้น) 

ระบบ
ประปา 
(แห่ง) 

ระบบสบู
น้ า/
เครื่องสูบ
น้ า 
(เครื่อง) 

 
ถังเก็บน้ า 

(ถัง) 
 

อบจ. 512.50 69.61 266.94 102.87 22.63 590 38  142 64 700 733 212 13 1 49 1 

เทศบาลนคร 80.51 24.65 0.58 25.72 53.83 4 24  5,103 28 500 1 9 45  54 2 

เทศบาลเมือง 57.26 39.43 12.10 13.92 19.81 12,358 13 10 2,966 11 108 757 5 2 1 3 2 

เทศบาลต าบล 18.07 17.64  19.96 16.72 158 7 5 671 4 65 8 10 6 4 6 36 

อบต. 13.14 21.69 39.81 741.97 177.06 50 5 22 292 8 23 29 14 4 11 11 22 
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3.5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ อปท. 

 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อถนนภายในชุมชนมีเพียงพอและได้รับการซ่อมบ้ารุงให้ใช้
งานได้ดี ในภาพรวมของ อปท. ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ 69.40 จ าแนกเป็น เทศบาลนคร ประชาชนพึง 
ร้อยละ 79.82 เทศบาลเมือง ร้อยละ 75.47 เทศบาลต าบล ร้อยละ 81.26 องค์การบริหารส่วนต าบล ร้อย
ละ 63.15  ในภาพรวมของ อปท. ประชาชนไม่พึงพอใจ ร้อยละ 30.59  สรุปว่าในเขตเทศบาลต าบล
ประชาชนมีความพึงพอใจสูงที่สุด รองมาคือเทศบาลนคร   ประชาชนพึงพอใจต่ าสุดคือ อบต. ร้อยละ 
63.15 สะท้อนความจริง 2 ประการ คือ อบต.มีพ้ืนที่ที่ต้องดูแลถนนจ านวนมากเพราะพ้ืนที่ใหญ่กว่า
เทศบาลที่เป็นพื้นที่เขตเมือง และ งบประมาณของ อบต. น้อยกว่าของเทศบาล 

2.  ความพึงพอใจของประชาชนต่อถนนหนทางในชุมชนมีสภาพผิวถนนที่ดี และไฟจราจร-
ป้ายบอกทางมีจ้านวนเพียงพอและให้ข้อมูลถูกต้องชัดเจนท้าให้การเดินในพื นที่ อปท. มีความสะดวก
รวดเร็วขึ น และ/หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ นน้อยลง  ในภาพรวมของ อปท. ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ 62.95 
จ าแนกเป็น เทศบาลนคร ร้อยละ 75.33 เทศบาลเมือง ร้อยละ 72.75 เทศบาลต าบล ร้อยละ 76.34
องค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 55.18   ในภาพรวมของ อปท. ประชาชนไม่พึงพอใจ ร้อยละ 37.05  
สรุปว่าในเขตเทศบาลต าบลประชาชนมีความพึงพอใจสูงที่สุด รองมาคือเทศบาลนคร   ประชาชนพึงพอใจ
ต่ าสุดคือ อบต. ร้อยละ 63.15 สะท้อนความจริง 2 ประการ คือ อบต.มีพ้ืนที่ที่ต้องดูแลถนนดิน และ หิน
คลุก จ านวนมากเพราะพ้ืนที่ชนบท และ มีงบประมาณของ อบต. น้อยที่จะลงทุนท าให้ดีแบบเทศบาล 

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบระบายน ้าของชุมชนสามารถรองรับการระบายน ้า
ในช่วงที่ฝนตกหนักได้เป็นอย่างดี ปริมาณน ้าไม่เอ่อล้นนองท่อจนท่วมถนนหรือผิวการจราจร  ใน
ภาพรวมของ อปท. ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ 64.30  เทศบาลนคร ร้อยละ 70.77  เทศบาลเมือง ร้อย
ละ 66.59 เทศบาลต าบล ร้อยละ 71.27  องค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 60.84   ขณะที่ภาพรวมของ
ประเทศ ประชาชนไม่พึงพอใจ ร้อยละ 35.70  ความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลต าบล และ 
เทศบาลนครสูงสุดตามล าดับ  ความพึงพอใจต่ าสุด คือ อบต. ร้อยละ 60.84  สะท้อนถึงสภาพพ้ืนที่ที่กว้าง 
งบประมาณที่น้อย  ต่ ากว่าเทศบาล  แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนก็พึงพอใจในภาพรวมของ อปท.สูงถึง 
ร้อยละ 64.3 

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อแหล่งน ้าภายในชุมชนมีความสะอาด และมีปริมาณน ้า
เพียงพอต่อการบริโภค อุปโภค หรือการท้าการเกษตร/การประมงประกอบอาชีพ  ในภาพรวมของ 
อปท. ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ 65.42  เทศบาลนคร ร้อยละ 69.16  เทศบาลเมือง ร้อยละ 70.47
เทศบาลต าบล ร้อยละ 71.97  องค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 61.86   ขณะที่ภาพรวมของประเทศ 
ประชาชนไม่พึงพอใจ ร้อยละ 34.58  ความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลต าบล และ เทศบาลเมือง
สูงสุดตามล าดับ  ความพึงพอใจต่ าสุด คือ อบต. ร้อยละ 60.84  สะท้อนถึงสภาพพ้ืนที่ที่กว้าง และมีอาชีพ
การเกษตร ส่วนใหญ่ภาคเกษตรกรรมที่ใช้น้ าในการเกษตร และชีวิตประจ าวันมักจะขาดแคลนตามฤดูกาล 
อย่างไรก็ตามก็สะท้อนว่า อบต.มีภาระที่จะต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะน้ าเพื่อการเกษตร 

 
5. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ อปท. เกี่ยวกับการไม่มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่

แน่นอน ท้าให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่อง ไม่สวยงาม หรือไม่ทันต่อการขยายตัวของชุมชน/เมือง ใน
ภาพรวมของ อปท. ประชาชนไม่เห็นด้วยต่อข้อค าถามนี้ ร้อยละ 57.23 ซึ่งหมายความว่าประชาชนส่วน
ใหญ่เห็นว่าการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ อปท. มีแผนพัฒนาที่ต่อเนื่องและชัดเจน  นอกจากนี้ 



64 
 

เทศบาลนคร ประชาชนเห็นด้วยว่ามีแผนพัฒนาต่อเนื่อง ร้อยละ 66.79 เทศบาลเมือง ร้อยละ 60.47 
เทศบาลต าบล ร้อยละ 57.20  และองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 55.46 ขณะที่ภาพรวมของประเทศ 
ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า อปท. มีแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ชัดเจนและท าให้เกิดการพัฒนาที่
ต่อเนื่องราวร้อยละ 57 ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ส ารวจ  

 
 

6. ความคิดเห็นของประชาชนว่า อปท. มีการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่ไม่จ้าเป็น/ขนาด
ใหญ่โตเกินควรเกิดขึ นบ่อยครั ง หรือสูญเสียงบประมาณมากเกินไปหรือไม่ ในภาพรวมของ อปท. 
ประชาชนไม่เห็นด้วยกับข้อค าถาม ร้อยละ 66.79  ซึ่งหมายความว่าการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของ อปท. ในมุมมองของประชาชนนั้นอยู่ในทางบวก เป็นการพัฒนาที่จ าเป็นและมิได้สิ้นเปลืองแต่อย่าง
ใด  นอกจากนี้ ส าหรับเทศบาลนคร ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าโครงสร้างพ้ืนฐานที่พวกเขาได้รับมีความ
จ าเป็น ร้อยละ 67.03  เทศบาลเมือง ร้อยละ 66.83 เทศบาลต าบล ร้อยละ 61.90  องค์การบริหารส่วน
ต าบล ร้อยละ 68.32  

 

7. ความคิดเห็นของประชาชนหากประเมินเปรียบเทียบว่าถนนหนทาง สะพาน สัญญาณ
จราจร หรือโครงสร้างพื นฐานที่ อปท. แห่งอ่ืนมีสภาพใช้งานได้ดี คุณภาพได้มาตรฐาน และมีอายุการ
ใช้งานยาวนานมากกว่าถนน สะพาน หรือโครงสร้างพื นฐานต่างๆ ในพื นที่ อปท.ของตนเอง ใน
ภาพรวมของ อปท. ประชาชนเห็นด้วยว่าคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานของ อปท. ยังสู้พ้ืนที่อ่ืนไม่ได้จ านวน  
ร้อยละ 52.60  เทศบาลนคร ร้อยละ 40.78  เทศบาลเมือง ร้อยละ 40.27 เทศบาลต าบล ร้อยละ 51.03
และองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 56.97   ขณะที่ภาพรวมของประเทศ ประชาชนไม่เห็นด้วยกับข้อ
ค าถาม ร้อยละ 47.41  แต่ส่วนใหญ่เห็นด้วย ดังนั้นจึงสะท้อนว่าประชาชนมักพิจารณาเปรียบเทียบผลงาน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในท้องถิ่นของตนเองกับโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่อ่ืนๆ และมักจะมองว่าคุณภาพ
โครงสร้างพื้นฐานของ อปท. จะต้องเร่งปรับปรุงให้ดีขึ้น 

8. ความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นทางเลือกว่าถ้ามีการมอบหมายให้กรมทางหลวง/
กรมทางหลวงชนบทหรือส่วนราชการในระดับจังหวัด/อ้าเภอ รับผิดชอบท้าถนน สะพาน หรือ
โครงสร้างพื นฐานแทน อปท.  ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ว่าจะได้ผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงกว่าที่ 
อปท. ด้าเนินการเอง  

ในภาพรวมของ อปท. ประชาชนเห็นด้วยกับข้อค าถามดังกล่าว ร้อยละ 58.60 เทศบาลนคร 
ประชาชนเห็นด้วยกับทางเลือกนี้  ร้อยละ 38.55 แต่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.46 ไม่เห็นด้วย แสดงว่ายังคง
ต้องการให้เทศบาลด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่อไป ในท านองเดียวกัน ส าหรับเทศบาลเมือง 
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้ส่วนราชการด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแทนเทศบาล 
(จ านวนร้อยละ 51.7) ในทางตรงกันข้าม ในกรณีของเทศบาลต าบลและ อบต. พบว่าประชาชนส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับข้อค าถามนี้และหมายความว่าพวกเขาต้องการให้ส่วนราชการมาด าเนินการเรื่องโครงสร้าง
พ้ืนฐานแทน อปท. (ร้อยละ 58.69 กรณีของเทศบาลต าบล และร้อยละ 62.99 กรณีของ อบต.)  

 จากตัวเลขที่ปรากฏสะท้อนให้เห็นมิติของความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อ อปท. กล่าวคือ 
ประชาชนในเขตเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง ยังคงไม่เชื่อว่าราชการส่วนกลาง คือ กรมทางหลวง กรม
ทางหลวงชนบท หรือราชการส่วนภูมิภาค(จังหวัด อ าเภอ) จะท างานโครงสร้างพ้ืนฐานได้มีมาตรฐานดีกว่า
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เทศบาล  แต่ในกรณีของ อปท. ขนาดเล็กๆ มีศักยภาพจ ากัดเช่น เทศบาลต าบลหรือ อบต. ประชาชนก็ไม่
เชื่อมั่นเช่นกัน 

 

3.6 ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่นต่อการด าเนินบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.6.1 นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของผู้บริหาร อปท. เกี่ยวกับโครงข่ายถนน เพราะว่าความ
ยาวของถนนที่รับถ่ายโอนมีหลายสายทาง ถนนจะพัฒนาจากลูกรังเป็นหินคลุก และจากหินคลุกเป็น
ถนนลาดยาง หรือถนน คสล. พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว อปท.ต้องลงทุนใน
การพัฒนา นโยบายเร่งซ่อมแซมถนนที่ช ารุดให้กลับคืนสภาพปกติ  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้
เพียงพอ จัดท าโครงข่ายถนนรอบจังหวัดเชื่อมโยงถนนสายหลักและทางหลวงชนบท น โ ย บ า ย ก า ร
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันระหว่าง อปท. ในลักษณะของการท าข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือร่วมกันบูรณาการการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

3.6.2 มีการพัฒนาถนนที่ทาง อปท.ได้รับการถ่ายโอนมา   ที่มีสภาพค่อนข้างจะช ารุดทรุดโทรม 
อายุการใช้งานเกิน 10 ปี ถนนลาดยางหากมีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ต้องท าใหม่ทั้งหมด  แต่ทาง อปท.ก็
ยังต้องซ่อมถนนลาดยางที่อายุเกิน 15 ปี โดยซ่อมเป็นจุดจุดไป และจะมีปัญหามากในช่วงหน้าฝน 
อัตราส่วนของการท าถนนใหม่มีเพียงแค่ 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เพราะติดขัดในเรื่องของงบประมาณ ด้าน
มาตรฐานในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานของ อบจ. นั้นเป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง มาตรฐานกรมโยธาธิ
การฯ และตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 

 3.6.3 ความพึงพอใจของประชาชนและภาคธุรกิจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ อปท.มี
ความพีงพอใจในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ อบจ. แม้ว่าคุณภาพจะอยู่ในระดับปานกลาง และอาจ
ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และพึงพอใจต่อการพัฒนาแหล่งน้ าของ อปท. โดยเฉพาะเจาะน้ าบาดาล     เพ่ือ
บรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง   

 3.6.4 ปัญหาการจัดท าบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ อปท. 

 (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ อปท. ไม่มีการวางแผนระยะยาวอย่างต่อเนื่องและชัดเจน
สามารถวางแผนระยะยาวได้แค่ 3 ปี เพราะมีการเปลี่ยนผู้บริหารอปท. บ่อยท าให้ไม่สามารถก าหนดแผน
ใหช้ัดเจนได้ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามนโยบายของผู้บริหารอปท.  และ  การของบประมาณยาก 
ท าให้บางครั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังมีปัญหาในด้านงบประมาณจาก
ส่วนกลางที่จะใช้ซ่อมบ ารุงให้เสร็จ ซึ่งโครงการใหญ่ที่เกินจากศักยภาพของ อปท.ในการซ่อมบ ารุงจะขอ
งบประมาณไปที่ส่วนกลาง งบประมาณที่ได้มาจะไม่ได้ทั้งหมดตามที่ขอ แต่จะได้มาเป็นงวดๆ ท า ให้การ
ก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่อาจท าให้เสร็จได้ในครั้งเดียว 
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(2) ปัญหาการกระจายโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึงพ้ืนที่/กลุ่มประชาชน    มีปัญหา
ที่การพัฒนายังไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะเป็นการเฉลี่ยงบประมาณแต่ละพ้ืนที่      เป็น
โครงการเล็กๆ กระจาย แต่ก็ยังไม่เต็มพ้ืนที่รับผิดชอบของ อปท. 

 (3) ปัญหาการวางแผนและซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  
เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณส าหรับซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทาง
หลวงชนบทมีเพียงปีละ 50,000 บาทต่อ 1 กิโลเมตร ซึ่งไม่เพียงพอในการด าเนินการสร้างและซ่อมถนน
เพ่ือให้พร้อมใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 (4) ปัญหาอ านาจหน้าที่ของ อปท. ที่ไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีข้อจ ากัดใน
การจัดการอย่างมาก เช่นกรณีของ อบจ.ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการถนนที่เชื่อมต่อกัน แต่ตาม
ข้อเท็จจริงแล้ว ถนนที่มาเชื่อมต่อกันส่วนใหญ่เป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท และ
การถ่ายโอนนั้นมักมอบให้แก่ อบต. ซึ่งไม่สามารถท าการซ่อมบ ารุงได้เลย เนื่องจากขาดงบประมาณ ทั้งนี้ 
การโอนถนนนั้นควรมอบหมายให้ชัดเจนว่าจะให้ทางหลวงชนบทหรือทาง อบจ. รับผิดชอบ เนื่องจาก
ศักยภาพทางงบประมาณของ อบจ. ค่อนข้างดีกว่า และไม่ควรจะถ่ายโอนให้แก่ อบต. ที่ขาดศักยภาพ   
แม้ว่า อปท. จะมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก็ยังต้องขอความเห็นชอบ
จากส่วนกลาง/ภูมิภาค แต่โครงสร้างพ้ืนฐานบางอย่าง อปท. ก็มีอ านาจด าเนินการได้เต็มที่ เช่น การออก
หนังสือในการก่อสร้าง ออกหนังสือในการยับยั้งการก่อสร้างหรือการบุกรุกพ้ืนที่   ถนนที่อบจ.สร้างต้องไป
ขอขึ้นทะเบียนทางหลวงจากตัวจังหวัด และยังไม่ได้รับการอนุมัติ 

      (5) ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มาตรฐานปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค  ปัญหาของ พ.ร.บ. 
กระจายอ านาจฯ ระบุว่าต้องเป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวสองพ้ืนที่ของท้องถิ่น ปัญหาเกิดขึ้นว่าเมื่อมีการขอ
งบประมาณส าหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจะมีเพียงแค่ท้องถิ่นเดียว ซึ่งในทางปฏิบัติจะให้
งบประมาณไม่ได้เนื่องจากไม่เป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยว และกฎหมายได้ก าหนดว่าทาง อปท.ที่ได้รับการถ่ายโอน 
ห้ามท าการถ่ายโอนต่อ ยกเว้นให้ อบจ.ซ่อมแซมไปพลางก่อน ปัญหาก็คือทาง อบต. ที่ต้องการถ่ายโอนให้
อบจ. ที่มีศักยภาพดีกว่าเข้ามาจัดการแต่ก็ท าไม่ได้ ติดในเรื่องตัวกฎหมายนี้ แต่มีทางเดียวที่จะถ่ายโอนคือ
ต้องให้ทาง อบต. ถ่ายโอนงานกลับคืนไปยังทางหลวงชนบททั้งหมด ซึ่งก็ขัดแย้งกับหลักการกระจาย
อ านาจ 

 (6) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบางพ้ืนที่มีข้อจ ากัด เช่น ก่อสร้างใกล้ป่าไม้ อุทยานของกรมป่าไม้ 
และเป็นเขตพ้ืนที่ทหาร จะไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างถนนทั้งสอง ท าให้ อปท. มีข้อจ ากัดในการดูแลพ้ืนที่   
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานคือ พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 ที่ให้อ านาจกับจังหวัดและกรมทาง
หลวงชนบทในการเข้ามาดูแลทางหลวงเส้นหลักในจังหวัด ซึ่งไม่สอดคล้องกับระเบียบของทางท้องถิ่น 
และมีความทับซ้อนทางอ านาจในการบริหารจัดการ หรือถนนบางเส้นไม่แน่ชัดว่าเป็นอ านาจของ
หน่วยงานใด 

(7) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและดูแลโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น ช่างโยธาที่จบสายตรงงานทางด้านวิศวกรรมโยธา 

(8) ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร อุปกรณ์ และเครื่องมือ อบจ. ขาดแคลนเครื่องมือ
เครื่องจักรกลขนาดใหญ่    รถขุดเจาะน้ าบาดาลเพียง 2 คัน ขณะที่ทุกปีมีประชาชนที่ได้รับความ
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เดือดร้อนจากภัยแล้ง   เป็นจ านวนมาก และกระจายอยู่ในทุกอ าเภอ ท าให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
รวดเร็วทันต่อตามความต้องการของประชาชนในด้านการจัดหาน้ าเพ่ือการอุปโภค/บริโภค/การเกษตร  
และต้องปรับแก้กฎหมายเพิ่มอ านาจหน้าที่ของ อปท.ให้มหีน้าที่ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง    

      (9) อบจ. ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักร แก่ เทศบาล และ อบต. แต่ปัญหามักเกิดจาก อบต. 
ที่ไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื่อเพลิงได้  ท าให้ อบจ. ไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ได้มาก
นัก เนื่องจาก อบจ. มีหน้าทีเพียงผู้ให้การสนับสนุน แต่ อปท. ในพ้ืนที่จะต้องเป็นเจ้าของเรื่องในการ
ด าเนินการ    ควรยึดหลักการสมทบร่วมกันระหว่าง อปท.กับประชาชน กรณีการขุดเจาะบ่อบาดาล อปท.
สนับสนุนรถและเจ้าหน้าที่ประจ ารถขุดเจาะน้ าบาดาล ในส่วนของชาวบ้านจะต้องออกค่าน้ ามันรถและ
อุปกรณ์ในการติดตั้งบ่อน้ าบาดาลเองทั้งหมด 

 (10) อปท. มีความเห็นต่อบริการสาธารณะบางประเภท เช่น 

  (ก) สถานีขนส่งที่ส่วนกลางจะต้องรับผิดชอบ เนื่องจากมีการถ่ายโอนมายังท้องถิ่นแล้ว 
แต่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่ อปท.  จึงอยากให้ทางส่วนกลางจัดท าเป็นมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งประเทศ 
หรือให้ทางภาคเอกชนรับไปดูแลทั้งหมด  

  (ข) อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ไม่ควรให้ทางท้องถิ่นรับผิดชอบ เนื่องจากข้อจ ากัดของ
งบประมาณ  เนื่องจากท้องถิ่นขาดงบประมาณ 

  (ค) โรงสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า เป็นปัญหาอย่างมาก ในอดีตเคยมีริเริ่มนโยบายแล้วโดยกรม
พลังงาน และจะให้ถ่ายโอนภารกิจมายัง อบต. แต่ อบต. ก็ยังขาดซ่ึงงบประมาณในการบริหารจัดการ และ
ภายหลังได้มีการยุบกรมพลังงาน จึงไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจกลับไปได้ และทาง อบต.ได้ขอความ
ช่วยเหลือทาง อบจ.เข้ามาช่วยดูแล 

  (ง) งานพัฒนาและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานควรเป็นภารกิจหลักของ อปท. เนื่องจาก 
อปท. อยู่ในพ้ืนที่ เป็นผู้ใช้งานโดยตรงและเป็นผู้รับผลกระทบหากมีการช ารุดเสียหายของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ซึ่ง อปท. มีศักยภาพที่จะท าได้ สวนรัฐบาลกลางควรดูแลเรื่องโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น ถนน
เชื่อมอ าเภอ, เชื่อมชายแดนระหว่างประเทศ ควรเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเพราะเกินศักยภาพของ 
อปท.และต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก   

 (11) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ อปท   .ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  (ก) เสนอให้ปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายเพ่ือให้สามารถท างานได้ในทางปฏิบัติ รวมถึงการ
ก าหนดงบประมาณให้ทางท้องถิ่น และอนุญาตให้การถ่ายโอนภารกิจกลับคืนหรือโอนไปยังหน่วยงาน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีความพร้อมมากกว่าได้ 

  (ข) ควรมีมาตรการสนับสนุนเจาะจงในงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจาก
ส่วนกลาง     อปท. ควรมีการจัดท าแผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน/เมืองในระยะยาวอย่าง
ชัดเจน   ควรมีการก ากับดูแลการปฎิบัติงานของ อปท. ตามแผนงานเพ่ือให้เกิดผลงานจริงตามแผนที่
ก าหนดขึ้น    การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนกลางเป็นร้อยละของแผนงบประมาณท าให้ไม่
เกิดความคล่องตัวในการท างาน  เพราะบางครั้งใช้งบประมาณอาจถูกดึงไปในส่วนอ่ืน ๆ  มากหรือน้อย
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ตามแต่งานและงบประมาณที่มี หากให้อิสระไม่ควบคุมในส่วนนี้จะท าให้การท างาน/การจัดซื้อจัดจ้างของ 
อปท.มีความถูกต้องรัดกุมมากขึ้น 

  (ค) รัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยตรง ก าหนดภารกิจแล้วให้
ท้องถิ่นบริหารจัดการเอง  เพ่ิมการท างานร่วมกันและประสานประโยชน์ ช่วยเหลือแบ่งปันงบประมาณ 
และทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 

3.7 ข้อเสนอแนะ 

 3.7.1 บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีทั้งส่วนที่ อปท.ด าเนินการได้ดีและส่วนที่เป็นปัย
หาในการด าเนินงาน อปท. ก็มีการปรับตัวรับมือต่อความรับผิดชอบต่อบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีเพ่ิมข้ึนได ้  อย่างไรก็ดี ในกรณีของ เทศบาลต าบล และ อบต. มีข้อจ ากัดในงานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานค่อนข้างมาก และพบว่าประชาชนยังไม่พึงพอใจในผลงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบล
หรือ อบต. มากนัก ด้วยเหตุผลข้อจ ากัดในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

 (1) ปัญหาในการจัดท าบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ถ่ายโอนไปยัง อปท. คือ อปท.ยัง
ไม่สามารถท าไดค้รบถ้วนทุกด้าน  โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องใช้อ านาจทางกฎหมาย (อ านาจทางปกครอง) ที่
กฎหมายยังระบุอ านาจทางปกครองไว้ที่หัวหน้าส่วนราชการ (กรม  กระทรวง)  หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของอ านาจไม่มีการมอบอ านาจให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ท าให้ อปท.ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือบริการ
สาธารณะเรื่องนั้น ๆ ท าได้ไม่ครบวงจร เช่นปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานีขนส่ง 

 (2) ปัญหาการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการเจ้าของภารกิจ  ส่วนราชการผู้ถ่ายโอนอ้างว่าได้
มีการเตรียมความพร้อม  ผู้รับโอนกล่าวหาว่าส่วนราชการไม่มีการประชุมชี้แจง ไม่มีการเตรียมความพร้อม
ภารกิจที่จะถ่ายโอน การโต้แย้งลักษณะนี้ไม่เป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย ปัญหาแท้จริงอยู่ที่ มี อปท. 
จ านวนหลายพันแห่งที่รับถ่ายโอนภารกิจพร้อมกัน ส่วนราชการที่ถ่ายโอนก็ไม่มีงบประมาณ หรือมี
งบประมาณน้อย หรือ ไมม่ีการวางแผนเตรียมพร้อมการถ่ายโอนที่เพียงพอ  ผลที่ตามมาคือ ความเสียหาย
เกิดข้ึนกับประชาชน  อปท.ไม่มีการด าเนินการตามภารกิจภารกิจที่ถ่ายโอน6 

 (3) ปัญหาเรื่องบุคลากรที่ขาดแคลนในบริการสาธารณะทั่วไป กับ บุคลกรทางด้านเทคนิคเฉพาะ
ของ อปท.ที่ไม่มีรองรับบริการสาธารณะที่ถ่ายโอน  การฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและทั่วถึงจากส่วน
ราชการเจ้าของภารกิจที่ถ่ายโอน  ยังไม่สามารถด าเนินการให้เกิดสัมฤทธิผลได้  

 (4) งบประมาณที่สนับสนุนบริการสาธารณะที่ถ่ายโอนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่สมดุลกับบริการ
สาธารณะที่ อปท.ต้องด าเนินการ ส่งผลให้ อปท.ส่วนใหญ่ระบุว่างบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการท า
บริการสาธารณะที่ถ่ายโอน และเป็นปัญหาในการด าเนินการตามมาให้แก่ อปท. โดยเฉพาะในกรณีของ 
อปท. ขนาดเล็กๆ ดังเช่น อบต. หรือเทศบาลต าบลที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบกว้างขวาง   ส่งผลให้บริการ
สาธารณะด้านโครงสร้างพิ้นฐานที่ได้รับการถ่ายโอนขาดงบประมาณที่เพียงพอในการซ่อม บ ารุงรักษา 

                                                           
6
 ส่วนราชการบางแห่งที่มีการถ่ายโอนภารกิจเป็นหน่วยชัดเจน เช่น ในการประชุมชี้แจงและรายงานผลการวิจัยประเมินผลของคณะผู้วิจัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก ยืนยันว่าได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับ อปท.ที่ถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่ง ของกรมการขนส่งทางบก เกือบทุกแห่ง 
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 (5) บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส่วนราชการอ้างถึงความมั่นคง หรือกล่าวอ้างถึงการ
พัฒนาแบบเครือข่ายเพื่อเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค จึงจ าเป็นต้องรวมศูนย์การวางแผนและการด าเนินการ 
และไมต่้องการถ่ายโอนไปให้ อปท. เช่น ภารกิจด้านการจดทะเบียนรถยนต์ หรือการถ่ายโอนสถานีขนส่ง
อย่างครบวงจร ฯลฯ ลักษณะเดียวกันส่วนราชการเจ้าของภารกิจก็อ้างเรื่องการใช้เทคนิค ความรู้ทาง
วิชาการเฉพาะ จึงไม่ถ่ายโอนภารกิจเหล่านี้ และเป็นผลเสียต่อการให้บริการประชาชนในระดับพ้ืนที่
ค่อนข้างมาก 

 (6) แนวทางการท าบริการสาธารณะในลักษณะ “สหการ”  การท าภารกิจร่วมระหว่างรัฐกับ 
อปท. หรือ การซื้อบริการ  ยังไม่มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  ส่งผลให้ อปท.ที่มีฐานะทางการคลัง
ไม่ดี ไม่สามารถท าบริการสาธารณะทีร่ับการถ่ายโอนมาได้ 

 (7) ทางฝ่ายราชการบริหารส่วนกลาง (รัฐบาล) ที่เป็นจัดท าบริการสาธารณะที่อยู่ในลักษณะ
เดียวกัน ขาดการร่วมมือกันในการถ่ายโอน และการเตรียมความพร้อม การฝึกอบรม 

 (8) ส านักงบประมาณ ไม่สามารถตัดลดงบประมาณของส่วนราชการที่ถ่ายโอนบริการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไปให้ อปท. ได้ เพราะส่วนราชการจะมีการสร้างงานใหม่ขึ้นมาทดแทน เมื่อภารกิจ
ถ่ายโอน แต่คนยังคงอยู่ งบประมาณยังคงอยู่ที่ส่วนราชการ  อปท.ก็ไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ได้รับการถ่ายโอนได้ 

 3.7.2 บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ควรยุติ หรือ ยกเลิกการถ่ายโอนให้ อปท.   เป็น
บริการสาธารณะที่ถูกก าหนดไว้ให้มีการถ่ายโอนในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับแรก และ ฉบับที่สอง ที่ส่วน
ราชการเจ้าของภารกิจยืนยันที่จะไม่ถ่ายโอน  หรือ ถ่ายโอนเพียงบางหน้าที่ไม่ครบวงจรของภารกิจนั้น 
หรือเป็นภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมและเก่ียวโยงถึงความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีดังนี้ 

  (1) การอนุญาตให้จัดตั้งสถานีขนส่งในเขตจังหวัดและหรือการอนุญาตให้สัมปทานขนส่ง
ในเขตจังหวัด   (กรมการขนส่งทางบก)   ตามแผนปฏิบัติการให้ถ่ายโอนไปที่ คณะกรรมการควบคุมขนส่ง
ทางบกประจ าจังหวัด  ผู้แทน อปท.ร่วมเป็นกรรมการ 

  (2) ผังเมืองรวมจังหวัด (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 

  (3) งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์ คสล.  (กรมทางหลวง) 

  (4) การอนุญาตให้สัมปทานขนส่งในเขตจังหวัด (กรมการขนส่งทางบก) ถ่ายโอนให้
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจังหวัด 

3.7.3 ข้อเสนอการด าเนินการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของ อปท. มีดังนี้ 

 (1) ปรับแนวคิดการท าบริการสาธารณะของ อปท. หลาย ๆ ภารกิจ อปท.สามารถ
ด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายจัดตั้ง อปท. และ กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ บัญญัติไว้  ดังนั้น อปท.หากมีความพร้อมก็สามารถริเริ่มด าเนินการได้  โดยไม่ต้องขออนุมัติ  ขอ
อนุญาต จากส่วนราชการ  ภายใต้หลักการการท าภารกิจคู่ขนาน และ การแข่งขันท าบริการสาธารณะ  
โดยให้มีระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการท าภารกิจ หาก อปท.ท าได้ดีกว่า  ควรเสนอรัฐบาลให้
พิจารณายกเลิก หรือเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
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 (2) การปรับฐานรายได้ การคลังของ อปท. จะช่วยแก้ปัญหาขั้นพ้ืนฐานของการจัดท า
บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยไม่ต้องรอการถ่ายโอนงบประมาณ และ บุคลากรจากส่วน
ราชการ 

 (3) ควรก าหนดเป็นนโยบายส าคัญที่จะส่งเสริม ผลักดัน ให้แรงจูงใจ กรณีที่ อปท.มีการ
ท าบริการสาธารณะแบบ “สหการ” เช่นมีมาตราการให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจในกิจการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการท าภารกิจร่วมกันแบบ “สหการ” 

 (4) กรณีส่วนราชการอ้างเรื่องความมั่นคง หรือ ระบบเครือข่ายการบริการ เพ่ือไม่โอน
บริการสาธารณะให้ อปท. ควรมีการพิจารณาให้ท าโครงการน าร่องกับ อปท.ขนาดใหญ่ หรือ อปท.ที่มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะ ในการท าภารกิจเหล่านั้น ในรูปเครือข่ายรัฐ-ท้องถิ่นด าเนินบริการสาธารณะร่วมกัน 

 (5) ฐานข้อมูลบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่แต่ละส่วนราชการถ่ายโอนไปให้ 
อปท. แม้มีความพยายามจะท าระบบข้อมูล แต่ติดขัดที่ส่วนราชการเจ้าของภารกิจไม่มีการแลกเปลี่ยน 
เชื่อมโยงข้อมูลกัน ท าให้การวางแผนเรื่องงบประมาณ  การพัฒนาบุคลากร  การฝึกอบรม  การติดตาม
ประเมินผล  ขาดระบบ  ต้องเพ่ิมมาตรการจูงใจ คือ อปท.แจ้งการรับโอนบริการสาธารณะจากส่วน
ราชการเพ่ือเป็นฐานข้อมูลกับส านักงบประมาณในการปรับลดระบบงบประมาณของส่วนราชการนั้น   

 (6) ควรเพิ่มหลักการที่ส่วนราชการถ่ายโอนบริการสาธารณะไปให้ อปท.แต่มีปัญหา เช่น 
ถ่ายโอนไม่ครบวงรอบ/ถ่ายโอนบางกิจกรรม เป็นบริการสาธารณะที่ต้องใช้งบประมาณในการดูแล ซ่อม
บ ารุงสูงแต่ส่วนราชการไม่มีการถ่ายโอนงบประมาณไปให้เพียงพอ  เป็นบริการสาธารณะที่ต้องใช้เทคนิค
วิชาการ และความช านาญสูงแต่ อปท.ที่รับการถ่ายโอนไม่อาจหาบุคลากรมาด าเนินกิจกรรมนั้นได้   ให้ 
อปท. แจ้งความประสงค์ท่ีจะส่งคืนบริการสาธารณะให้ส่วนราชการเดิมได้ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบทาง
นโยบายกระจายอ านาจในส่วนกลางมีคณะท างานออกไปตรวจสอบในภารกิจนั้นเป็นเรื่อง ๆ หากเห็นควร
ให้ส่งคืนได้ก็ให้ส่วนราชการนั้นรับบริการสาธารณะนั้นคืน  หากไม่สมควรจะส่งคืน แต่มีปัญหาทางบริหาร
จัดการ หรือ ปัญหาด้านงบประมาณ ให้หน่วยงานทางนโยบายกระจายอ านาจพิจารณาช่วยเหลือ 
สนับสนุน ร่วมกับส่วนราชการเจ้าของบริการสาธารณะเดิม เป็นเรื่อง ๆ ไป 

3.7.4 บริการสาธารณะด้าน “กิจการประปา” ควรมีการจ าแนกการท าบริการสาธารณะตาม
สภาพพ้ืนที่ และสถานะทางการคลังและการด าเนินธุรกิจของ อปท.ดังนี้ 

 (1) กิจการประปาหมู่บ้านที่มีสภาพเป็นชนบท ในการลงทุนด าเนินงานต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากเกินศักยภาพที่ อปท.ขนาดเล็ก (เทศบาลต าบล และ อบต.) จะลงทุนได้เนื่องจาก
จะเป็นภาระต่อการท าบริการสาธารณะด้านอ่ืน ๆ  แต่ “ประปาหมู่บ้าน” เป็นบริการสาธารณะที่มีความ
จ าเป็นที่ประชาชนในหมู่บ้านชนบทจะต้องได้รับจากรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือ อปท. ควรให้ อบจ.มี
อ านาจหน้าที่ในการท าบริการสาธารณะนั้นได้โดยตรง  และให้มีการจัดตั้งองค์กรประชาชนในหมู่บ้าน
ชนบทรับผิดชอบในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน โดยค านึงถึงอัตราค่าใช้น้ า มาตรวัดน้ า ตามต้นทุน
การผลิต โดยให้น ารายได้จากค่าน้ ามาซ่อมบ ารุงรักษาและบริหารจัดการ  ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ต้อง
ซ่อมบ ารุงขนาดใหญ่ ให้ อบจ.ตั้งงบประมาณซ่อมบ ารุงได้   หลักการนี้ให้ใช้กับ “ประปาหมู่บ้าน” หรือ 
“ประปาชุมชน” ที่ เทศบาล และ อบต. จัดท าด้วย 

 (2) ในกรณีที่เทศบาล (หรือ อบต.ขนาดใหญ่) จัดท ากิจการ “ประชุมชน” ขนาดใหญ่ใน
เขตชุมชนเมือง และมีต้นทุนในการด าเนินการสูง ด้วยการตั้งงบประมาณของ เทศบาล หรือ อบต.
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สนับสนุนกิจการประปาทุกปี จนเป็นภาระด้านงบประมาณของเทศบาล หรือ อบต. ในทุก ๆ ปี  การ
จัดเก็ยค่าน้ าจากประชาชนผู้ใช้น้ าอัตราที่ต่ ากว่าต้นทุนจริง  เช่น เทศบาลต าบลแห่งหนึ่ งในจังหวัด
นครปฐมที่อยู่ในเขตชุมชนเมืองที่ขยายตัวสูง การท ากิจการประปามีต้นทุนน้ าต่อหน่วยประมาณ 13 บาท 
แต่เก็บค่าน้ าเพียงหน่วยละ 4-5 บาท ส่งผลให้เทศบาลต้องตั้งงบประมาณสนับสนุนปีละหลายล้านบาท 
และ ปริมาณความต้องการใช้น้ าในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เทศบาลต้องหางบประมาณจ านวนมากมา
ลงทุนขยายกิจการประปา   ในพ้ืนที่เทศบาลดังกล่าวการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)มีความพร้อมที่จะ
ขอรับกิจการประปามาด าเนินการ ในกรณีเช่นนี้ ควรมีคณะกรรมการในระดับจังหวัดพิจารณาแก้ปัญหาว่า
สมควรที่จะให้ กปภ.เข้ามารับด าเนินการแทนเทศบาลหรือไม่ หากทั้งเทศบาล  กปภ. และประชาชนใน
พ้ืนที่ ตกลงร่วมกันที่จะให้ กปภ.รับกิจการไปด าเนินการแทน ให้ด าเนินการได้ โดยควรมีการชดเชย
งบประมาณท่ี เทศบาลได้ลงทุนไปแล้วด้วย 

 (3) ควรมีการพิจารณาถึงค่าธรรมเนียมน้ าดิบในบางพ้ืนที่ ที่ เทศบาล และ อบต. น าน้ า
มาผลิตเป็นน้ าประปา และต้องเสียค่าน้ าให้กับส่วนราชการที่รับผิดชอบในอัตรายูนิตละ 50 สตางค์ ท าให้
ต้นทุนในการผลิตน้ าประปาสูงขึ้น ควรมีข้อยกเว้นในพ้ืนที่ชนบทไม่เก็บค่าน้ าดิบ หรือปรับลดราคาน้ าดิบ
ลงครึ่งหนึ่ง เพ่ือบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตน้ าประปา และ ให้กิจการประชาของหมู่บ้านในชนบท
สามารถด าเนินการอยู่ได้ โดยถือว่าเป็นบริการสาธารณะที่มีความจ าเป็นในการดูแลประชาชน 
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บทที่ 4 
บริการสาธารณะด้านการศึกษาท้องถิน่ 

 
1. บริการสาธารณะด้านการศึกษาที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แผนฯ ฉบับแรก) 
           1.1 บริการสาธารณะด้านการศึกษาประเภท การจัดการศึกษาในระบบ  ก าหนดให้  
กระทรวงศึกษาธิการและเขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ประเมินผลความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินที่ก าหนด และเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน
การประเมินความพร้อมแล้วให้ถ่ายโอนสถานศึกษาตามประเภทที่ก าหนดให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ทั้งนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกันจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาโดยอาจด าเนินการ
ในรูปของความร่วมมือซึ่งกันและกันในรูปของสหการ   บริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษาที่จะถ่าย
โอนมีดังนี้ 
  1.1.1 การศึกษาก่อนวัยเรียนหรือระดับปฐมวัย (อายุ 4-6 ปี) 
  1.1.2 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้น การจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษบาง
ประการ ที่อยู่ในการศึกษาระดับพื้นฐาน ได้แก่ 
   (1) สถานศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และมุ่ง
ให้บริการในเขตพ้ืนที่ที่กว้างขวางกว่าเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง ( เช่น  โรงเรียน
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  จ านวน  12   
โรงเรียน  โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเน้นความเป็นเลิศด้านดนตรี)    
   (2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิง ทดลอง วิจัย และพัฒนา (สถานศึกษาที่
ก าหนดให้เป็นโรงเรียนเพ่ือการทดลองวิจัยและพัฒนาหารูปแบบและวิธีการในการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ  เช่น  โรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นเงินกู้ธนาคารโลก  จ านวน  150  โรงเรียน  โครงการทดลองใช้หลักสูตรแบบบูรณาการโครงการ 
(brain  based  learning)  เป็นต้น) 
   (3) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือผู้พิการและด้อยโอกาส (สถานศึกษาที่จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือผู้ที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ได้แก่  
โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการประเภทต่าง ๆ  จ านวน  43  โรงเรียน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  
จ านวน  23  โรงเรียน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  จ านวน  20  โรงเรียน  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์   
กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  จังหวัดกาญจนบุรี) 
   (4) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นสถานศึกษาตัวอย่างหรือต้นแบบส าหรับ
การจัดการศึกษาในระดับภาค ในระดับจังหวัดหรือในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (สถานศึกษาที่ก าหนดให้
เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบในการจัดการศึกษารูปแบบต่าง ๆ  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาแก่สถานศึกษาอ่ืน  เช่น  โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด  เป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ  และเป็นศูนย์สาธิตการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในเขตพ้ืนที่การศึกษา
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และจังหวัด  จ านวน  75  โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลต้นแบบเป็นโรงเรียนที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเพ่ือการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา  
อ าเภอละ 1 โรงเรียน โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให้เป็นการเฉพาะเพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์
เป็นตัวอย่างและต้นแบบแก่สถานศึกษาทั่วไป  จ านวน  921  โรงเรียน  โรงเรียนมัธยมประจ าจังหวัดเป็น
โรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาและท าหน้าที่เป็นโรงเรียนพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด  จ านวน  75  โรงเรียน  โรงเรียนในฝัน  จ านวน  921  โรงเรียน  โรงเรียน
ต้นแบบวิถีพุทธ  จ านวน  206  โรงเรียน  โรงเรียนต้นแบบพัฒนาการใช้  ICT  เพ่ือการเรียนรู้  จ านวน  
12  โรงเรียน โรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  เป็น
ภาษาอังกฤษ (English  Program)  จ านวน  67  โรงเรียน) 
   (5) สถานศึกษาที่มีลักษณะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ กล่าวคือ ระดับ
ประถมศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป และระดับมัธยมศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 
1,500 คนขึ้นไป ซึ่งมีภาระในแง่ปริมาณงาน การบริหารบุคคล และมีความซ้ าซ้อนในการบริหารงาน 
   (6) สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสถานศึกษาที่ยังขาดความพร้อมทั้งในเชิงบุคลากรและระบบ
บริหาร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนามาตรฐานและความพร้อมก่อน เช่น สถานศึกษาในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล 
หรือสถานศึกษาท่ีอยู่ในความดูแลของต ารวจตระเวนชายแดนบางแห่งที่ยังขาดความพร้อม 
   (7) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้น ให้มีลักษณะเป็นหน่วยงานกระจายอ านาจ ใน
รูปแบบอ่ืนอยู่แล้ว ได้แก่ สถานศึกษาที่มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 
   (8) สถานศึกษาในโครงการพระราชด าริ หรืออยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ หรือ
สถานศึกษาท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ ( โรงเรียนในโครงการพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จ านวน  618  โรงเรียน  โรงเรียนในพ้ืนที่โครงการพัฒนา
ดอยตุง  (พ้ืนที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ)  จ านวน  6  โรงเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  จ านวน  10  โรงเรียน  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  จ านวน  12  โรงเรียน  โรง
เรียนนวมินทราชูทิศ  จ านวน  4  โรงเรียน  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  จ านวน  11  โรงเรียน  โรงเรียน  
ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  โรงเรียนมกุฎเมืองราช
วิทยาลัย  โรงเรียนสิรินาถราชวิทยาลัย  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ฯ   
โรงเรียนพัชรกิติยาภา  โรงเรียนสิริวัณวรี  โรงเรียนราชินีบูรณะ  โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ  
โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล  โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย  โรงเรียนที่จัดตั้งในวโรกาส
รัชมงคลาภิเษก  จ านวน  30  โรงเรียน  โรงเรียนรัชดาภิเษก  จ านวน  9  โรงเรียน  โรงเรียนร่มเกล้า  
จ านวน  9  โรงเรียน ) 
   (9) สถานศึกษาที่ผู้บริจาคที่ดินและอาคารมีวัตถุประสงค์ให้รัฐเป็นผู้จัดการ
ศึกษาเอง  
 1.2 การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านการศึกษา ประเภทการจัดการศึกษานอกระบบ มีดังนี้ 
  1.2.1 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  การด าเนินการห้องสมุดประชาชนต าบล  งาน
วิชาชีพระยะสั้นให้เทศบาล เมืองพัทยา อบต. อบจ. และ กทม. 
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  1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ที่ด าเนินการโดยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับอ าเภอ หรือศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับเขตให้ อบจ. และ กทม. โดย กศน. จะให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการ 
  1.2.3 การจัดการศึกษานอกระบบโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับอ าเภอหรือ
ระดับเขต ให้ อปท.จัดการศึกษาได้เมื่อผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อม 
 1.3 การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านการศึกษา ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ให้กรมการ
พัฒนาชุมชนถ่ายโอนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เทศบาล เมืองพัทยา อบต. และ กทม. 
  
  ตารางที่ 4-1 ภารกิจที่ถ่ายโอน ด้านการศึกษาในระบบ และ การจัดการศึกษานอกระบบ
และท้องถิ่นท่ีรับการถ่ายโอน แผนปฏิบัติการฯ ฉบับแรก 
 

ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจทีถ่า่ยโอน ท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอน 
การจัดการศึกษาในระบบ 
1. ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
1.1 การศึกษาก่อนวัยเรียนหรือปฐมวัย (อนุบาลอายุ 4-6 ปี) 
1.2 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.3 โครงการถ่ายโอนกิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (วัสดุการศึกษา) 
1.4 โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม) 
2. กรมสามัญศึกษา 
2.1 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(ระดับมัธยมศึกษา) 
2.2 งานการศึกษาพิเศษ – เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) 
2.3 โครงการพัฒนาการศึกษาพิเศษ – เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) 
2.4 โครงการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ – เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) 
2.5 งานจัดการศึกษาสงเคราะห์ – เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) 
2.6 งานด าเนินการศึกษาพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษา – เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม
(นม) 
3. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3.1 โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน 
4. กรมการศาสนา 
4.1 โครงการถ่ายโอนศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษา 
4.2 โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม(นม) 
5. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
5.1 การให้การศึกษาแก่ชาวเขาและประชาชนห่างไกลคมนาคมโครงการถ่ายโอนอาหาร
เสริม(นม) 

 
 

อปท.ทุกประเภท 
อปท.ทุกประเภท 
อปท.ทุกประเภท 

 
อปท.ทุกประเภท 

 
อปท.ทุกประเภท 
อปท.ทุกประเภท 
อปท.ทุกประเภท 
อปท.ทุกประเภท 
อปท.ทุกประเภท 
อปท.ทุกประเภท 

 
 

อปท.ทุกประเภท 
 

เทศบาล อบต. อบจ. 
เทศบาล อบต. อบจ. 

 
เทศบาล อบต. อบจ. 

การจัดการศึกษานอกระบบ 
1. กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
1.1 การด าเนินงานท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
1.2 การด าเนินงานห้องสมุดประชาชนต าบล 
1.3 ห้องสมุดประจ าอ าเภอ/จังหวัด 
1.4 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับอ าเภอ หรือศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนระดับเขต 
1.5 โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม(นม)(ส าหรับนักเรียนบนภูเขา) 

 
 

เทศฯ/พัทยา/อบต./กทม. 
เทศฯ/พัทยา/อบต./กทม. 

อบจ. 
อปท.ทุกประเภท 

 
อบต. 
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ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจทีถ่า่ยโอน ท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอน 
2. กรมอาชีวศึกษา 
2.1 โครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ของชาวไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2.2 โครงการพัฒนาการศึกษาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

 
อบจ. 
อบจ. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1. กรมการพัฒนาชุมชน 
1.1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.2 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.3 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน 
1.4 สนับสนุนเครื่องเล่นประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.5 การพัฒนาเด็กเล็กโดยหน่วยพัฒนาเด็กเคลื่อนที่ 
1.6 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
1.7 สนับสนุนอาหารกลางวัน 
1.8 สนับสนุนค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก 
1.9 สนับสนุนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับผู้ดูแลเด็ก 
1.10 ฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาเด็ก 
1.11 ฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กก่อนประจ าการฯ 
1.12 ฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กระหว่างประจ าการ 
 

 
 

ถ่ายโอนให้ 
+เทศบาล 
+อบต. 
+อบจ. 

ในทุกกิจกรรมที่ถ่ายโอน 
 

 
    

1.3 การประเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการ 

  1.3.1 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวกับการประเมินความพร้อม 
   (1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
   (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
   (3) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
   (4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัดและ
ระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และ บัญชีรายละเอียด 3  
   (5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  แก้ไขบัญชีรายละเอียด 3      แนบ
ท้ายประกาศกระทรวง  ศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพในการ
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
   (6) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
   (7) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความ
สมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 
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1.3.2 ลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   กระทรวงศึกษาธิการได้อธิบายถึงลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ 2 ลักษณะ คือ1 
   (1) การจัดตั้งสถานศึกษาข้ึนเอง หรือขยาย หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการศึกษา 
โดยให้สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือสถานศึกษาเดิมที่ขยาย หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการศึกษาจัด
การศึกษาในระดับและประเภทที่มีความพร้อม มีความเหมาะสม และมีความต้องการภายในท้องถิ่น อาจ
แยกได้เป็น 4 กรณี คือ 
    (1.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เคยจัดการศึกษามาก่อนจัดตั้ง
สถานศึกษาเพ่ือให้จัดการศึกษาในระดับและประเภทที่ก าหนด 
    (1 .2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาอยู่แล้ว  จัดตั้ ง
สถานศึกษาขึ้นเพ่ิมเติม โดยให้สถานศึกษาใหม่จัดการศึกษาในระดับและประเภทที่จัดยู่แล้วในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
    (1 .3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาอยู่แล้ว  จัดตั้ ง
สถานศึกษาขึ้นเพ่ิมเติม โดยให้สถานศึกษาใหม่จัดการศึกษาในระดับและประเภทที่แตกต่างไปจากระดับ
และประเภทที่จัดยู่แล้วในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
    (1.4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้จัดตั้งสถานศึกษาเพ่ิมเติม  แต่
ขยายหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการศึกษาจากที่จัดอยู่เดิม 
   (2) การถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.3.3 หลักการในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม 

   (1) หลักการที่ว่าด้วยการศึกษาทั่วถึงและมีคุณภาพ : เป็นหลักภายใต้สิทธิของ
บุคคลที่เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ไม่
เก็บค่าใช้จ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยึดหลักเดียวกัน การประเมินความพร้อมการจัดการศึกษา
ของ อปท.จึงต้องดูถึง การมีรายได้ที่เพียงพอ การมีแผนที่แสดงถึงความพร้อมและศักยภาพในการจัด
การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษา  ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งสถานศึกษา  การมีประสบการณ์ใน
การจัดหรือมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
   (2) หลักการที่ว่าด้วยการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา  : 
เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง 
   (3) หลักการที่ว่าด้วยการพัฒนาอาชีพครู : ต้องมีเกณฑ์ว่าด้วยการปรับระบบ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท. ให้ได้มาตรฐานเดียวกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรของรัฐ 
   (4) หลักการที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา :  จึงต้อง
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา ควรบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการ 
และควรมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย 

                                                
1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น . หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย) : กรุงเทพฯ . 2552 , หน้า10 
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   (5) หลักการที่ว่าด้วยทางเลือกของประชาชนในการรับการศึกษา : เป็นหลักที่
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกสถานศึกษาที่เห็นว่าจะจัดการศึกษาที่ดีกว่าให้แก่บุตรหลานของตน 
ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมให้ความเห็นว่า อปท.มีความพร้อมในการจัดการศึกษาหรือไม่ 
  1.3.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  มีจ านวน 6 เกณฑ์ ได้แก่2 

   (1) ประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหรือมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา  

  (2) แผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาหรือพัฒนาการจัดการศึกษา  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านต่าง ๆ  ที่เหมาะสมกับระดับ  ประเภท  และรูปแบบการศึกษา  

(3) วิธีการบริหารและการจัดการศึกษา  
(4) การจัดสรรรายได้เพ่ือการศึกษา  
(5) ระดับและประเภทการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 

ของชุมชน  
   (6) ความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 
  1.3.5 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ อปท.  
   กระทรวงศึกษาแบ่งกรณีที่ อปท.จะจัดการศึกษาและต้องประเมินความพร้อม 
เป็น 3 กรณี คือ 
   กรณีที่ 1อปท.จัดการศึกษาขึ้นใหม่โดยที่ยังไม่เคยจัดการศึกษามาก่อน แยกเป็น 
(ก) จัดการศึกษาท่ัวไป เว้นการศึกษาสงเคราะห์ (ข) จัดการศึกษาสงเคราะห์ 
   กรณีท่ี 2 อปท. เปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษา 
   กรณีท่ี 3 อปท. รับโอนการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ แยกเป็น (ก) 
อปท. ไม่เคยจัดการศึกษาขอรับโอนการจัดการศึกษาทั่วไป เว้นแต่การศึกษาสงเคราะห์   (ข) อปท. ไม่เคย
จัดการศึกษาขอรับโอนการจัดการจัดการศึกษาสงเคราะห์  (ค) อปท. จัดการศึกษาอยู่แล้วขอรับโอนการ
จัดการจัดการศึกษาสงเคราะห์  (ง) อปท. จัดการศึกษาอยู่แล้วขอรับโอนการจัดการจัดการศึกษา
สงเคราะห ์
  
  

                                                
2กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
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1.3.6 เกณฑ์การประเมินความพร้อม 

ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดไว้ 6 
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด จ านวนทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด ได้แก่3  (ดูตารางท่ี 3-2 และ 3-3) 
 
ตารางที่ 3-2 องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก  ระดับคุณภาพ และเง่ือนไขประกอบเกณฑ์ 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ค่าน้้าหนัก ระดับคุณภาพ 
1.ประสบการณ์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดหรือ
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

1. ระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือมีส่วน
ร่วมหรือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จนถึงปีท่ี
ประเมิน 

1 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

2. ผลการจดัการศึกษา 3 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

3. ความร่วมมือของชุมชนในการจดัการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

4. การส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาน้ันก่อนขอรับโอน  1 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

2. แผนการเตรียม
ความพร้อมในการ 
จัดการศึกษาหรือ 
แผนพัฒนาการจดั 
การศึกษาซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความพร้อม
ด้านต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสมกับระดับ 
ประเภทและรูปแบบ
การศึกษา 

5. การมีแผนในลักษณะแผนกลยทุธ์เพื่อเตรียมความ
พร้อมการจดัการศึกษา 

3 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

6. ความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี วัสดุ ครภุัณฑ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการจดัการศึกษา 

2 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

7. มีแผนท่ีแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกาสด้าน (1) การมีเครือข่าย (2) การมีหลักสูตรและ
แนวการจัดการเรียนรู้ (3) การมีระบบรองรับการศึกษาต่อ
และมีงานท า 

2 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

3.  วิธีการบริการและ 
การจัดการศึกษา 

8. รูปแบบวิธีการบริหารและการจดัการศึกษา 1 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

4. การจัดสรรรายได้
เพื่อการศึกษา 

9. สัดส่วนการใช้รายได้(รวมเงินอุดหนุนทั่วไปแตไ่มร่วม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐ) เพื่อการศึกษาเฉลี่ย 3 
ปีงบประมาณย้อนหลัง(ไม่รวมปีทีป่ระเมิน) 

2 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

5. ระดับและประเภท
ของการศึกษาท่ีสอก
คล้องกับสภาพปญัหา
และความต้องการ
ของชุมชน 

10. ความต้องการไดเ้ข้าเรยีนในสถานศึกษาในระดับและ
ประเภทการศึกษาของประชากรในเขตบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

6. ความเห็นของ 11. ความเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องในเขต 3 ระดับ 1 
                                                
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกีาร เง่ือนไข ตวัชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 110 ง :1 ตุลาคม 2547) 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ค่าน้้าหนัก ระดับคุณภาพ 
ประชาชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อ
ความพร้อมในการจดั
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อความพร้อมใน
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับ 2 
ระดับ 3 

 
ตารางที่ 3-3  องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และระดับคุณภาพ ในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
1.ประสบการณ์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดหรือมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

1.  ระยะเวลาที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัด 
หรือมีส่วนร่วมหรือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
จนถึงปีท่ีประเมิน 

ระดับ 1  มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
ระดับ 2  มีส่วนร่วมหรือส่งเสริมสนับสนุนการจดั 
การศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา 
ระดับ 3  มีส่วนร่วมหรือส่งเสริมสนับสนุนการจดั 
การศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา 

4.การส่งเสริมสนับสนุน     
สถานศึกษาน้ันก่อนขอรับโอน 
 

ระดับ 1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านใดด้านหนึ่ง 

ระดับ 2 ส่งเสริมสนับสนุนหลาย ๆ ด้าน 
ระดับ 3 ส่งเสริมสนับสนุนหลาย  ๆ ด้าน 
อย่างต่อเนื่อง 

2. แผนการเตรียมความ
พร้อมในการ 
จัดการศึกษาหรือ 
แผนพัฒนาการจดั 
การศึกษาซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความพร้อมด้านตา่ง ๆ 
ที่เหมาะสมกับระดับ 
ประเภทและรูปแบบ
การศึกษา 

5.  การมีแผนในลักษณะแผน 
กลยุทธ์เพื่อเตรียมความ 
พร้อมการจดัการศึกษา 

ระดับ 1 มีแผนในลักษณะแผนกลยุทธ์เพื่อเตรียมการ 
และด าเนินการจดัการศึกษา 
ระดับ 2  มีแผนตามระดับ 1 โดยครอบคลมุภารกจิ 
ครบด้าน และมีแผนปฏิบตัิการที่แปลงกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัต ิ
ระดับ 3  มีแผนตามระดับ 2 และมีระบบการควบคุม 
ก ากับ ตรวจสอบน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นว่าจะจดั
การศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน 

3.  วิธีการบริการและ 
การจัดการศึกษา 

8. รูปแบบวิธีการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

ระดับ 1  จัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับ 2  จัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีประชากรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึน้ไป หรือจัด 
การศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ระดับ 3 จัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีเขตบริการทั้งจังหวัดหรือเป็นองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกันกับ
เมืองพัทยา หรือมีประชากรตั้งแตส่ามหมื่นคนขึ้นไป 
หรือจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ตั้งแต่ 3 องค์กรขึ้นไป 

4. การจัดสรรรายได ้
เพื่อการศึกษา 

9.  สัดส่วนการใช้รายได้ (รวม 
เงินอุดหนุนทั่วไป และ 
เงินกู้ แต่ไม่รวมเงิน 

ระดับ 1  น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายไดเ้ฉลี่ยต่อป ี
ระดับ 2  ร้อยละ 5-10 ของรายไดเ้ฉลี่ยต่อปี 
ระดับ 3  มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้เฉลี่ยต่อปี 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
อุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐ) 
เพื่อการศึกษาเฉลี่ย 3 
ปีงบประมาณย้อนหลัง 
(ไม่รวมปีงบประมาณที ่
ประเมิน) 

 
 
 

6. ความเห็นของ 
ประชาชนและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องต่อความพร้อม
ในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

11.  ความเห็นของประชาชน 
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องใน 
เขตบริการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ 
ความพร้อมในการจดั 
การศึกษาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับ 1  ประชาชนและผู้มสี่วนเกีย่วข้องน้อยกว่า 
ร้อยละ 50 เห็นว่ามีความพร้อม 
ระดับ 2  ประชาชนและผู้มสี่วนเกีย่วข้องน้อยกว่า 
ร้อยละ 50-80 เห็นว่ามีความพร้อม 
ระดับ 3  ประชาชนและผู้มสี่วนเกีย่วข้องมากกว่า 
ร้อยละ 80 เห็นว่ามีความพร้อม 
 

ที่มา: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ตัวช้ีวัด และระดับคุณภาพในการประเมินความ
พร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

1.3.7 การผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  เพ่ือก าหนดเกณฑ์การผ่านการประเมินความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเงื่อนไขในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ดังตารางที่ 3-4  

 
ตารางที่ 3-4  เกณฑ์การผ่านการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และลักษณะ
การจัดการศึกษาตามผลการประเมิน 

ระดับเฉลี่ยที่ได้ 
(ระดับเต็ม 3) 

มีความพร้อม 
ระดับ 

ลักษณะการจัดการศึกษา 

ไม่ถึง 1.50 ต่ า 
- ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของรัฐไปก่อน  เพื่อเตรียมความพร้อมจัด
การศึกษาเองในอนาคต 
-  อาจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดการศึกษา 

1.50  แต่ไม่ถึง 
2.10 

ปานกลาง 

- ให้จัดและรับโอนการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 
- รับโอนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน  ตั้งแต่  300  คนขึ้น
ไป 
- อาจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดการศึกษา 

2.10  แต่ไม่ถึง 
2.70 

สูง 

- ให้จัดและรับโอนการศึกษาขั้นพื้นฐานยกเว้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษา 
- รับโอนสถานศึกษาทั่วไปของรัฐและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีจ านวน
นักเรียนตั้งแต่  1,500 คนขึ้นไป 
- อาจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดการศึกษา 

2.70  ขึ้นไป สูงมาก 

- ให้จัดและรับโอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษา 
-  รับโอนสถานศึกษาทั่วไปและสถานศึกษาพิเศษของรัฐ (ส าหรับการรับโอน
สถานศึกษาพิเศษขึ้นอยู่กับความตกลงเป็นกรณี ๆ ไป) 
- อาจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดการศึกษา 
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  1.3.8 เงื่อนไขประกอบเกณฑค์วามพร้อม   ก าหนดไว้ 5 ข้อ 4 คือ 
   (1) การมีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงพอในการจัดการศึกษา   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาจะต้องมีรายได้รวมเงิน
อุดหนุนทั่วไปและเงินกู้จากรัฐ (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง (ไม่รวม
ปีงบประมาณปัจจุบัน)  เพียงพอที่จะใช้จัดการศึกษาได้สัมฤทธิ์ผล  โดยถือระดับและลักษณะการจัด
การศึกษา5  (ตารางที่ 3-5) 
   (2) การกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาควรกระจายอ านาจการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  ให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระ
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
   (3) การจัดโครงสร้างองค์กรภายในรองรับการบริหารการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดโครงสร้างองค์กรภายในตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือรองรับการบริหารจัด
การศึกษาโดยบุคลากรวิชาชีพและมีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอ 

 

ตารางที่ 3-5  เกณฑ์รายได้เฉลี่ยขององค์กรปกครองส่วนถิ่นที่ก าหนดให้ได้รับอนุญาตจัดการศึกษา 

รายได้เฉลี่ย ลักษณะการจัดการศึกษา 
ระดับ  1  
ปีละไม่เกิน 5  ล้านบาท 

ให้จัดและรับโอนการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  และให้มีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา
ของรัฐได้  เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการศึกษาเองในอนาคต  หรือรว่มกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นจัดการศึกษา 

ระดับ 2 
ปีละเกินกว่า 5 ล้านบาท 
แต่ไมเ่กิน  10  ล้านบาท 

ให้จัดและโอนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (ระดับประถมศึกษา)  และรับโอนสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาที่มจี านวน  300  คนขึ้นไป 

ระดับ  3 
ปีละเกิน  10  ล้านบาท 
แต่ไมเ่กิน  20  ล้านบาท 

ให้จัดและรับโอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา)  และรับ
โอนสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่  300  คนขึ้นไป  และระดับ
มัธยมศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่  1,500  คนขึ้นไป เว้นแต่ที่ก าหนดไวส้ าหรับระดับ 4 

ระดับ  4 
ปีละเกินกว่า   
20  ล้านบาทขึ้นไป 

ให้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การศกึษาสงเคราะห์  การศึกษาเพื่อคนพิการ  การศึกษาส าหรับ
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา  และ
รับโอนสถานศึกษาระดับประถมศกึษาและระดับมัธยมศึกษา  และสถานศึกษาที่มีลักษณะ
พิเศษบางประการที่อยู่ในการศึกษาระดับพ้ืนฐานตามที่แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

   
   (4) การมีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่เสนอนโยบาย  แนวทาง  มาตรการ  และมาตรฐานในการบริหารและ

                                                
4 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินความพรอ้มในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกีาร เง่ือนไข ตวัชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 : บัญชีรายละเอยีด 2 แนบท้ายประกาศ หนา้ 23 
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การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์ประกอบของคณะกรรมการให้ค านึงหลักการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  (5) การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
จัดระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นมาตรฐานเดียวกับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของรัฐ 
 1.3.9 เงื่อนไขระยะเวลาการด าเนินการถ่ายโอน 
  อปท.ที่ขอรับโอนต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อน กระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาไว้ในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ไว้ดังนี้6  
  (1) อปท.ยื่นความประสงค์ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษา
ขอรับโอนไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนเปิดภาคเรียนภาคต้นในแต่ละปีการศึกษา 
  (2) เขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ อปท.ยื่นค าขอรับการประเมินความพร้อม คณะกรรมการประเมินความพร้อมมีจ านวน  9  
คน  ประกอบด้วย  ผู้แทนของ อปท.ที่ขอรับการประเมินจ านวน 3 คน ผู้แทนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจ านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ อปท.และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกันเสนอชื่อเป็น
กรรมการ จ านวน 3 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (3) คณะกรรมการประเมินความพร้อมต้องด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน  60  
วัน  และต้องแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อปท.และสถานศึกษาที่เก่ียวข้องทราบโดยเร็ว 
 1.3.10 การถ่ายโอนสถานศึกษาภายใต้ความความสมัครใจ 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ให้การถ่ายโอนสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความสมัครใจ ได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 578 แห่ง แสดงความจ านงขอรับการ
ประเมินความพร้อมในการรับโอนสถานศึกษาในปีการศึกษา 2549 ซึ่งรวมสถานศึกษาทั่วประเทศที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับโอนจ านวน 2,010 แห่ง ดังปรากฏตามตารางที่ 3-6 
 
ตารางที่ 3-6 จ านวนสถานศึกษาท่ี อปท.ขอรับโอน จ าแนกตามประเภท ของอปท. 

ที ่ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน อปท. จ านวนสถานศึกษา 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 50 1,054 
2 เทศบาล 248 467 
3 องค์การบริหารส่วนต าบล 280 599 
 รวม 578 2,010 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2549 

 
สถานศึกษาท่ี อปท.ซึ่งผ่านการประเมินความพร้อม ยื่นความจ านงขอรับโอน ต้องมีการถามความ

สมัครใจของครู(โดยการลงคะแนนเสียง)   จ านวนสถานศึกษาที่จะโอนต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับโอนได้ไม่เกิน 3 โรง   เมืองพัทยาและเทศบาลที่เคยจัดการศึกษา

                                                
6 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินความพรอ้มในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547.: 
2-3 
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รับโอนได้ไม่เกิน 2 โรง เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่เคยจัดการศึกษารับโอนได้ไม่เกิน 
1 โรง ในปีการศึกษา 2549 จ านวนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่สมัครใจถ่ายโอนไปสังกัด อปท.ที่ผ่าน
การประเมินความพร้อมแล้วมีจ านวน 322 โรง มีจ านวนเกินมติคณะรัฐมนตรี ตามตารางท่ี 3-7 
 
ตารางที่ 3.7 จ านวนสถานศึกษาที่โอนได้ตามมติคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามประเภทของ อปท. 

ที ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาท่ีสมัครใจ 
ประเภท จ้านวน จ้านวน จ้านวนตามมติ ครม. เกินมติ ครม. 

1 อบจ. 36 279 93 186 
2 เทศบาล 13 32 15 17 
3 อบต. 11 11 11 0 
 รวม 60 322 119 203 

ที่มา : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักงาน. 2549. รายงานการประชุมคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/ 2549. 14 
มีนาคม 2549. 

รัฐบาลจึงได้จัดท าบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่สมัครใจถ่ายโอนเป็น 2 บัญชี โดยบัญชีที่ 1 เป็น
รายชื่อสถานศึกษาที่มีจ านวนไม่เกินมติคณะรัฐมนตรี  บัญชีที่ 2 เป็นรายชื่อสถานศึกษาส่วนที่เกินมติ
คณะรัฐมนตรี  
 สถานศึกษา  322 แห่ง ที่สมัครใจถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจากการ
ลงคะแนนของสถานศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 1,358 แห่ง ซึ่งเมื่อน ามาจ าแนกจ านวนตามระดับการศึกษาแล้ว 
พบว่า แมจ้ะเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด  แต่เมื่อคิดเป็นสัดส่วนกับจ านวนสถานศึกษาแต่
ละประเภทที่มีอยู่ทั่วประเทศแล้วถือว่าสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการขอรับโอนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสัดส่วนมากที่สุด  ตามตารางท่ี 3-8 
 
ตารางที่ 3-8 ความสมัครใจแยกตามระดับการศึกษา 

ที ่ ระดับการศึกษา จ้านวนที่ลงคะแนน สมัครใจ ไม่สมัครใจ 
1 ประถมศึกษา 639 40 599 
2 ขยายโอกาส 136 12 124 
3 มัธยมศึกษา 583 270 313 
 รวม 1,358 322 1,036 

ที่มา : ณัชพล นิลนพคุณ. 2553. การกระจายอ านาจ : ศึกษากรณีการถ่ายโอนการศึกษาขั้นพื้นฐานไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

           

2. บริการสาธารณะด้านการศึกษาที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนฯ ฉบับท่ี 2)7 
 บริการสาธารณะด้านการศึกษาตามแผนปฏิบัติการฯฉบับที่สอง ประกอบด้วย การจัดการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การถ่ายโอนศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษา  การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้8 
                                                
7 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 40 ง วันที่ 26 กุมภาพันธ ์2551 
8 ส านักปลัดส านกันายกรัฐมนตรี  ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . แผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) , หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เจี้ยฮั้ว :กรุงเทพฯ, 2551 
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 2.1 ขอบเขตการจัดการศึกษาในระบบที่เป็นการจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
  2.1.1 กรณี อปท.ขอจัดตั้งหรือขอรับการถ่ายโอนการศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547   ยกเว้น การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษบางประเภท (7 ประเภท ลดลงจากแผนปฏิบัติการฯ ฉบับแรกที่มี 9 
ประเภท คือ (5) สถานศึกษาท่ีมีลักษณะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ และ(6) สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐาน)  
  2.1.2 กรณีการถ่ายโอนภารกิจของศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาที่ศาสนสถาน 
(วัดหรือมัสยิด) ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้น จึงเป็นการถ่ายโอนเฉพาะภารกิจการจัดสรรเงินอุดหนุนที่
กรมการศาสนาเคยด าเนินการให้แก่ อปท.เท่านั้น มิใช่การถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการศูนย์ฯ 
เนื่องจากศูนย์ฯ มิได้เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการศาสนาที่จะต้องถ่ายโอนให้แก่ อปท.   ส าหรับศูนย์
อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถานที่ อปท. เข้าไปมีส่วนร่วมบริหารจัดการก่อนแผนปฏิบัติ
การฯ ฉบับที่ 2 มีผลใช้บังคับ ให้เป็นอิสระของศาสนสถานและ อปท. ที่จะไปเจรจาตกลงกัน เพ่ือเลือก
วิธีการบริหารจัดการรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดดังต่อไปนี้ หรือรูปแบบอ่ืนที่เห็นสมควร โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบ 3 รูปแบบ คือ 

   รูปแบบที่  1  อปท.เป็นผู้ รับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้ งหมด โดย
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มีหนังสือส่งมอบการบริหารศูนย์ฯและบุคลากรให้แก่ อปท. บริหารจัดการ
และรับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน การจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ดูแลเด็ก ค่าวัสดุรายหัวเด็กเล็ก และค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาลตามระเบียบของ อปท 

   รูปแบบที่ 2 อปท. และ ศาสนสถานร่วมกันบริหารจัดการ โดยให้มีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน และให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของศูนย์ฯ หรือ อปท.แล้วแต่กรณี 

   รูปแบบที่ 3 คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ รับผิดชอบการบริหารจัดการตามเดิม
ทั้งหมด ดดย อปท. ท าหน้าที่จัดสรรเงินอุดหนุนให้ศูนย์ฯเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ และเป็นผู้ จัดซื้อ
จัดจ้างในเรื่องอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน รวมทั้งจ่ายค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ค่าวัสดุรายหัวเด็กเล็ก 
และค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล ในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราเดิมที่เคยได้รับการอุดหนุนจาก
กรมการศาสนา 

  กรณีศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ และ อปท. ได้เจรจาตกลงกันและเลือกวิธีการบริหารจัดการตามรูปแบบที่ 1 หรือรูปแบบที่ 2 หรือ
รูปแบบอ่ืนที่เห็นสมควรโดยไม่ขัดกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น ให้สองฝ่ายท าความตกลง
เกี่ยวกับการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ อปท. ให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการน าเงินงบประมาณ
รายจ่ายของ อปท. ไปใช้เพื่อการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวในภายหลัง 
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  2.1.3 การถ่ายโอนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 

  รูปแบบการด าเนินภารกิจ คือ ภารกิจที่รัฐยังคงด าเนินการอยู่แต่ อปท.สามา รถ
ด าเนินการได้  กระทรวงศึกษาธิการก าหนดมาตรฐานเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ อปท. ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งเสริมทางด้านเทคนิค วิชาการให้แก่  อปท.อปท.อาจด าเนินการจัด
การศึกษาในรูปแบบอ่ืนใดก็ได้ที่ด าเนินการแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและท าให้การจั ด
การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งมีอ านาจในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานั้น ๆ หรือมีส่วนร่วมและตัดสินใจในการก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการศึกษา 

 2.2 การถ่ายโอนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  2.2.1 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน การด าเนินการห้องสมุดประชาชนต าบล งาน
วิชาชีพระยะสั้นให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร 

  2.2.2 ห้องสมุดประชาชนระดับอ าเภอ/จังหวัด ที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของที่ท าการศูนย์
บริหารการศึกษานอกโรงเรียนระดับอ าเภอ/จังหวัด ให้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร เว้นเทศบาลด าเนินการอยู่แล้ว และยืนยันจะให้บริการแก่ประชาชนทั้งจังหวัดให้ถ่ายโอน
ให้เทศบาล 

  2.2.3 ยกเว้นห้องสมุดประชาชนที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน เช่น หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวัง
ไกลกังวลหัวหิน และห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี” 

  2.2.4 กรณีห้องสมุดประชาชนระดับอ าเภอ/จังหวัด ที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของที่ท าการ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับอ าเภอ/จังหวัด ให้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร และ เทศบาล 

 2.3 ส่วนราชการที่ถ่ายโอน และภารกิจที่ถ่ายโอน บริการสาธารณะด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การถ่ายโอนศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษา  การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  การจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปตามตารางที่ 3-9 
 
ตารางที่ 3-9 บริการสาธารณะด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ถ่ายโอน  

ส่วนราชการที่ถ่ายโอน 
ภารกิจที่ถ่ายโอน 

ท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอน 

การจัดการศึกษาในระบบที่เป็นการจัดการขั้นพื้นฐาน 
1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(อายุ 3-6 ปี) 
2. การศึกษาระดับประถมศึกษา 
3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น/ตอนปลาย) 
4. โครงการถ่ายโอนศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษา 
5. โตรงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม(นม) 
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
1. ส่งเสริมการอาชีวศึกษา 

 
อปท.ทุกประเภท 
อปท.ทุกประเภท 
อปท.ทุกประเภท 
เทศบาล อบต. อบจ. 
เทศบาล อบต. อบจ. 
 
อบจ. กทม. 
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ส่วนราชการที่ถ่ายโอน 
ภารกิจที่ถ่ายโอน 

ท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอน 

ห้องสมุด 
1. ห้องสมุดประจ าอ าเภอ/จังหวัด 
การบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
1. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบท่ีเป็นการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรอบรมตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
อบจ. กทม. เทศบาล 
 
อบจ. กทม. 
อบจ.  กทม. 
 
 

 

3. สรุปผลการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านการศึกษา  
 ช่วงระยะเวลา 9 ปี จากปี 2549 – 2557 การถ่ายโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวนทั้งสิ้น 485 แห่ง สรุปข้อมูลการถ่ายโอนได้ ดังนี้ (ตารางที่ 3-10) 

 3.1 มีสถานศึกษาทุกประเภท (มัธยมศึกษา ประถมศึกษา ขยายโอกาส) ถ่ายโอนไปยัง เทศบาล 
อบต. และ กรุงเทพมหานคร รวม 485 แห่ง ปี 2549 มีสถานศึกษาถ่ายโอนไป อปท. จ านวน 283 แห่ง  ปี 
2550 (19 แห่ง)  2551 (70 แห่ง)  2552 (57 แห่ง)  2553 (19 แห่ง)  2554 (8 แห่ง)  2555 (7 แห่ง)  
2556 (11 แห่ง) และ 2557 (10 แห่ง)   

 3.2 เมื่อจ าแนก อปท.ที่รับการถ่ายโอนสถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2549 – 2557 พบว่า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รับถ่ายโอนมากที่สุด 323 แห่ง เทศบาล รองลงมา 105 แห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบล 56 
แห่ง และ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 

 3.3 ประเภทสถานศึกษาที่มีการถ่ายโอน พบว่า สถานศึกษาระดับมัธยม มีการถ่ายโอนสูงสุด คือ 
จ านวน 234 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.2 ของสถานศึกษาท่ีถ่ายโอนไป อปท.ทั้งหมด และเป็นการถ่ายโอนไป
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด  มีข้อสังเกตว่าการถ่ายโอนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไป อบจ.นั้น 
เป็นการถ่ายโอนไปยัง อบจ.ไม่ก่ีแห่งในพ้ืนที่ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ มี อบจ.ในภาคอ่ืน
บ้าง ก็เป็นส่วนน้อย 

 3.4 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มีการถ่ายโอนไป อปท.ทั้งสิ้น  206 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 
42.5 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท. โดยมีการถ่ายโอนไป เทศบาล มากที่สุด จ านวน 97 แห่ง  คิด
เป็น ร้อยละ 20 ของสถานศึกษาท่ีถ่ายโอนไป อปท.  รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน  55 
แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 11.3 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท.  อันดับสามคือ องค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 54 แห่ง แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 11.1 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท.  และ ถ่ายโอนไป
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 แห่ง 

 3.5 สถานศึกษาประเภทขยายโอกาส มีการถ่ายโอนไป อปท. ทั้งสิ้น 44 แห่ง แห่ง คิดเป็น ร้อย
ละ 9.1 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท.  โดยมีการถ่ายโอนไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด มากที่สุด 
จ านวน 34 แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 7.0 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท.  รองลงมาคือ เทศบาล จ านวน  
8 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 1.7 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท.  อันดับสามคือ องค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 2 แห่ง แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 0.4 ของสถานศึกษาท่ีถ่ายโอนไป อปท.  
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ตารางที่ 3-10 การถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างปีการศึกษา 2549 - 2557 

 
พ .ศ.  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล กทม. รวมถ่าย
โอน มัธยม 

ศึกษา 
ประถม 
ศึกษา 

ขยาย
โอกาส 

รวม มัธยม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ขยาย
โอกาส 

รวม มัธยม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ขยาย
โอกาส 

รวม ประถม 
ศึกษา 

2549 223 13 18 254 - 18 1 19 - 10 - 10 1 283 
2550 2 5 - 7 - 7 1 8 - 4 - 4 - 19 
2551 4 26 12 42 - 15 4 19 - 8 1 9 - 70 
2552 3 3 3 9 - 31 2 33 - 15 - 15 - 57 
2553 - 4 1 5 - 6 - 6 - 7 1 8 - 19 
2554 - - - - - 6 - 6 - 2 - 2 - 8 
2555 - - - - - 5 - 5 - 2 - 2 - 7 
2556 1 3 - 4 - 5 - 5 - 2 - 2 - 11 
2557 1 1 - 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 10 
รวม 234 55 34 323 - 97 8 105 - 54 2 56 1 485 
ที่มา : ประมวลจากข้อมูลการถ่ายโอนสถานศึกษา ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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4. ผลการประเมินการท้าบริการสาธารณะด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9 
 

4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาของตนเองเท่านั้น มีจ านวน ร้อยละ 52.4  การ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาของตนเองของ อปท. มีรายจ่ายด้านการศึกษาของตนเองต่อรายจ่าย
รวมของ อปท. ในปีงบประมาณ  2555 ในอัตราร้อยละ 19.38  โดยจ าแนกเป็นงบประมาณลงทุน เฉลี่ย 
74.07 ล้านบาท/ปี งบประมาณค่าใช้สอยทางการศึกษา 31.09 ล้านบาท/ปี  และงบประมาณค่าใช้จ่าย
บุคลากรด้านการศึกษา 46.39ล้านบาท/ปี  รวมเป็นงบประมาณเฉลี่ยที่ใช้ด้านการศึกษา 151.96 ล้าน
บาท/ป ี เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง อบจ. เทศบาล และ อบต. พบว่า 

  4.1.1 อบจ.  มีรายจ่ายด้านการศึกษาต่อรายจ่ายรวมของ อบจ. ในปีงบประมาณ  2555 
ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 20.23  โดยจ าแนกเป็นงบประมาณลงทุน เฉลี่ย 73.71 ล้านบาท/ปี งบประมาณค่า
ใช้สอยทางการศึกษาเฉลี่ย 17.5 ล้านบาท/ปี  และงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการศึกษาเฉลี่ย 
42.11 ล้านบาท/ปี  รวมเป็นงบประมาณเฉลี่ยที่ใช้ด้านการศึกษา 133.32 ล้านบาท/ปี 

  4.1.2 เทศบาล  มีรายจ่ายด้านการศึกษาต่อรายจ่ายรวมของเทศบาล ในปีงบประมาณ  
2555 ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 17.99  โดยจ าแนกเป็นงบประมาณลงทุนเฉลี่ย 0.35 ล้านบาท/ปี งบประมาณ
ค่าใช้สอยทางการศึกษาเฉลี่ย 11.46 ล้านบาท/ปี  และงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการศึกษาเฉลี่ย 
3.24 ล้านบาท/ปี  รวมเป็นงบประมาณเฉลี่ยที่ใช้ด้านการศึกษา 15.04 ล้านบาท/ปี 

  4.1.3 อบต. มีรายจ่ายด้านการศึกษาต่อรายจ่ายรวมของ อบต. ในปีงบประมาณ  2555 
ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 19.93  โดยจ าแนกเป็นงบประมาณลงทุน เฉลี่ย 0.41 ล้านบาท/ปี งบประมาณค่าใช้
สอยทางการศึกษาเฉลี่ย 2.13 ล้านบาท/ปี  และงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการศึกษาเฉลี่ย 1.05 
ล้านบาท/ปี  รวมเป็นงบประมาณเฉลี่ยที่ใช้ด้านการศึกษา 3.59 ล้านบาท/ปี 

 4.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับถ่ายโอนสถานศึกษาเท่านั้น 

  การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาที่รับถ่ายโอน อปท. มีรายจ่ายด้านการศึกษาต่อ
รายจ่ายรวมของ อปท.ตัวอย่าง ในปีงบประมาณ  2555 ในอัตราร้อยละ 13.741  โดยจ าแนกเป็น
งบประมาณลงทุน เฉลี่ย 52.39 ล้านบาท/ปี งบประมาณค่าใช้สอยทางการศึกษา 40.45 ล้านบาท/ปี  
และงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการศึกษา 23.97 ล้านบาท/ปี  รวมเป็นงบประมาณเฉลี่ยที่ใช้ด้าน
การศึกษาที่รับถ่ายโอนมาเท่านั้น 125.81 ล้านบาท/ปี  เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง อบจ. เทศบาล และ 
อบต. พบว่า 

  4.2.1 อบจ.  มีรายจ่ายด้านการศึกษาที่รับถ่ายโอนต่อรายจ่ายรวมของ อบจ. ใน
ปีงบประมาณ  2555 ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 11.34  โดยจ าแนกเป็นงบประมาณลงทุน เฉลี่ย 52.07 ล้าน

                                                
9 จากจ านวน อปท.ตัวอย่าง 103 แห่ง  อปท. ที่จัดการศึกษาของตนเองและรับถ่ายโอนสถานศึกษามีจ านวน 19 แห่ง (ร้อยละ18.4) จ าแนกเป็น อบจ. 2 แห่ง เทศบาล 4 
แห่ง และ อบต. 13 แห่ง 
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บาท/ปี งบประมาณค่าใช้สอยทางการศึกษาเฉลี่ย 47.18 ล้านบาท/ปี  และงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร
ด้านการศึกษาเฉลี่ย 21.54 ล้านบาท/ปี  รวมเป็นงบประมาณเฉลี่ย 120.79 ล้านบาท/ปี 

  4.2.2 เทศบาล  มีรายจ่ายด้านการศึกษาที่รับถ่ายโอนต่อรายจ่ายรวมของ เทศบาล ใน
ปีงบประมาณ  2555 เฉลี่ยในอัตราร้อยละ 11.71  โดยจ าแนกเป็นงบประมาณลงทุน เฉลี่ย 0.15 ล้าน
บาท/ปี งบประมาณค่าใช้สอยทางการศึกษาเฉลี่ย 0.82 ล้านบาท/ปี  และงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร
ด้านการศึกษาเฉลี่ย 1.63 ล้านบาท/ปี  รวมเป็นงบประมาณเฉลี่ยที่ใช้ด้านการศึกษา 2.60 ล้านบาท/ปี 

  4.2.3 อบต. มีรายจ่ายด้านการศึกษาที่รับถ่ายโอนต่อรายจ่ายรวมของ อบต. ในปื
งบประมาณ  2555 ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 18.18  โดยจ าแนกเป็นงบประมาณลงทุน เฉลี่ย 0.17 ล้านบาท/
ปี งบประมาณค่าใช้สอยทางการศึกษา เฉลี่ย 1.46 ล้านบาท/ปี  และงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรด้าน
การศึกษาเฉลี่ย 0.79 ล้านบาท/ปี  รวมเป็นงบประมาณเฉลี่ยที่ใช้ด้านการศึกษา 2.43 ล้านบาท/ปี 

 4.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการศึกษาของตนเองและรับถ่ายโอนสถานศึกษา 
  4.3.1 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของตนเองและรับถ่ายโอนสถานศึกษาอปท. 
มีรายจ่ายด้านการศึกษาต่อรายจ่ายรวมของ อปท. ในปีงบประมาณ  2555 เฉลี่ยในอัตราร้อยละ 20.91  
โดยจ าแนกเป็นงบประมาณลงทุน เฉลี่ย 157.02 ล้านบาท/ปี งบประมาณค่าใช้สอยทางการศึกษาเฉลี่ย 
48.27 ล้านบาท/ปี  และงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการศึกษาเฉลี่ย 43.57 ล้านบาท/ปี  รวมเป็น
งบประมาณเฉลี่ยที่ใช้ด้านการศึกษา 248.86 ล้านบาท/ปี  เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง อบจ. เทศบาล และ 
อบต. พบว่า 
   (1)  อบจ.  มีรายจ่ายด้านการศึกษาที่จัดการศึกษาของตนเองและรับถ่ายโอน
สถานศึกษาต่อรายจ่ายรวมของ อบจ.ตัวอย่างในปีงบประมาณ  2555 ในเฉลี่ยอัตราร้อยละ 18.98  โดย
จ าแนกเป็นงบประมาณลงทุน เฉลี่ย 142.24 ล้านบาท/ปี งบประมาณค่าใช้สอยทางการศึกษา เฉลี่ย 13.4 
ล้านบาท/ปี  และงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการศึกษา  เฉลี่ย 8.13 ล้านบาท/ปี  รวมเป็น
งบประมาณเฉลี่ยที่ใช้ด้านการศึกษา 163.77 ล้านบาท/ปี 
   (2) เทศบาล  มีรายจ่ายด้านการศึกษาของตนเองและรับถ่ายโอนสถานศึกษาต่อ
รายจ่ายรวมของ เทศบาล ในปีงบประมาณ  2555 เฉลี่ยในอัตราร้อยละ 20.88  โดยจ าแนกเป็น
งบประมาณลงทุน เฉลี่ย 12.71 ล้านบาท/ปี งบประมาณค่าใช้สอยทางการศึกษา เฉลี่ย 33.2 ล้านบาท/ปี  
และงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการศึกษา เฉลี่ย 33.2 ล้านบาท/ปี  รวมเป็นงบประมาณเฉลี่ยที่ใช้
ด้านการศึกษา 79.1 ล้านบาท/ปี 
   (3) อบต. มีรายจ่ายด้านการศึกษาของตนเองและรับถ่ายโอนสถานศึกษาต่อ
รายจ่ายรวมของ อบต. ในปีงบประมาณ  2555 เฉลี่ยในอัตราร้อยละ 22.87  โดยจ าแนกเป็นงบประมาณ
ลงทุน เฉลี่ย 2.07 ล้านบาท/ปี งบประมาณค่าใช้สอยทางการศึกษา เฉลี่ย 1.67 ล้านบาท/ปี  และ
งบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการศึกษาเฉลี่ย 2.24 ล้านบาท/ปี  รวมเป็นงบประมาณเฉลี่ยที่ใช้ด้าน
การศึกษา 5.98 ล้านบาท/ปี 
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ตารางที่ 4-11 คุณลักษณะทั่วไปของ อปท. กลุ่มตัวอย่างท่ีจัดการศึกษา 

จ ำแนกประเภท 

จ ำนวน
แหง่ 

ลักษณะของชมุชน/เมอืง 
งบประมำณเฉลีย่ทีใ่ชใ้นดำ้นกำรศกึษำ (บำท/ปี) 

รอ้ยละ

ของงบ
กำรศกึษำ

ตอ่
รำยจำ่ย
รวมของ 

อปท. (ปี 
2555) 

(จ ำนวนแหง่) (%) 

ลักษณะกำรศกึษำที่

ด ำเนนิกำรโดย อปท. 
ประเภท อปท. 
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อปท. ทีจั่ดกำรศกึษำ

ของตนเองเทำ่นัน้ 

อบจ. 2           73,710,000.00 17,504,180.01 42,109,862.53 133,324,042.53 20.23 

เทศบำล 24 8 5 4 6 0 349,933.60 11,457,712.59 3,235,123.00 15,042,769.19 17.99 

อบต. 28 2 2 2 22 0 413,597.84 2,130,940.20 1,048,215.55 3,592,753.59 19.93 

รวม 54           74,473,531.44 31,092,832.79 46,393,201.07 151,959,565.31 19.38 

อปท. ทีรั่บถำ่ยโอน

สถำนศกึษำเทำ่นัน้ 

อบจ. 6           52,072,573.35 47,175,616.76 21,543,436.65 120,791,626.76 11.34 

เทศบำล 3 0 1 2 0 0 147,000.00 817,724.00 1,630,452.99 2,595,176.99 11.71 

อบต. 21 2 4 1 14 0 172,633.33 1,458,422.73 794,547.45 2,425,603.51 18.18 

รวม 30           52,392,206.68 49,451,763.48 23,968,437.09 125,812,407.25 13.74 

อปท. ทีจั่ดกำรศกึษำ

ของตนเองและรับถำ่ย
โอน 

อบจ. 2           142,241,958.00 13,400,393.42 8,129,400.00 163,771,751.42 18.98 

เทศบำล 4 2 1 0 1 0 12,705,030.19 33,200,464.37 33,200,464.37 79,105,958.93 20.88 

อบต. 13 2 1 0 10 0 2,069,810.66 1,673,624.39 2,238,230.79 5,981,665.84 22.87 

รวม 19           157,016,798.85 48,274,482.18 43,568,095.15 248,859,376.19 20.91 

 
 

            

รวม  103                     
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5. จ้านวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ของการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนของตนเอง (ตารางที่ 4-12) 

  5.1.1 สัดส่วนห้องเรียน ต่อนักเรียนของสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 

   (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฉลี่ย ศพด. 1 แห่ง มีห้องเรียน 2 ห้อง นักเรียน 60 คน 
คิดเป็นสัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จ านวน 30 คน/ห้องเรียน 

   (2) ระดับอนุบาล เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีห้องเรียนระดับอนุบาล 5 ห้อง เด็ก
นักเรียน 133 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จ านวน 26.6 คน/ห้องเรียน 

   (3) ระดับประถมศึกษา เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีห้องเรียนระดับประถมศึกษา 
14 ห้อง เด็กนักเรียน 542 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จ านวน 38.7 คน/ห้องเรียน 

   (4) ระดับมัธยมศึกษา(ต้น) เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีห้องเรียนระดัมัธยมศึกษา
(ต้น) 16 ห้อง เด็กนักเรียน 488 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จ านวน 30.5 คน/ห้องเรียน 

   (5) ระดับมัธยมศึกษา(ปลาย) เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีห้องเรียนระดับ
มัธยมศึกษา(ปลาย) 9 ห้อง เด็กนักเรียน 268 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จ านวน 29.7 คน/
ห้องเรียน 

  5.1.2 สัดส่วนนักเรียนต่อครแูละบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาระดับต่าง ๆ  

   (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีนักเรียน 60 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 3 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อบุคลากรทางการศึกษา  สัดส่วน 20 : 1 

   (2) ระดับอนุบาล  เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีนักเรียน 133 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 6 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อบุคลากรทางการศึกษา    สัดส่วน 22.2 : 1 

   (3) ระดับประถมศึกษา เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีนักเรียน 542 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 29 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อบุคลากรทางการศึกษา  สัดส่วน 18.7 : 1 

   (4) ระดับมัธยมศึกษา(ต้น) เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีนักเรียน 488 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 32 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อบุคลากรทางการศึกษา  สัดส่วน 15.3 : 1 

   (5) ระดับมัธยมศึกษา(ปลาย) เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีนักเรียน 268 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 16 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อบุคลากรทางการศึกษา  สัดส่วน 16.8 : 1 
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ตารางท่ี 4-12  จ้านวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ที่มีโรงเรียนของตนเอง) 

 
ชั้นเรียน จ านวนโรงเรียนในแต่ละอปท.  

รวม
จ านวน Input รวมทั้งหมด Input เฉลี่ยต่อ 1 โรงเรียน 

   อบจ ทน. ทม. ทต. อบต. (แห่ง) 

จ านวน
ห้องเรียน

รวม 

เด็ก
นักเรียน

รวม 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

บุคลากร
สาย

สนับสนุน 

จ านวน
ห้องเรียน

เฉลี่ย 

เด็ก
นักเรียน
เฉลี่ย 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
เฉลี่ย 

บุคลากร
สาย

สนับสนุน
เฉลี่ย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 27 12 18 88 146 297 8,750 503 83 2 60 3 1 

อนุบาล 2 15 21 10 6 54 256 7,155 341 34 5 133 6 1 

ประถมศึกษา 1 19 15 2 3 40 575 21,679 1,179 103 14 542 29 3 

มัธยมศึกษา ต้น 4 17 9 1 1 32 520 15,608 1,009 359 16 488 32 11 

มัธยมศึกษา ปลาย 3 8 1 0 0 12 106 3,211 194 28 9 268 16 2 

 

5.2  โรงเรียนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอน (ตารางท่ี 4-13) 

  5.2.1 สัดส่วนห้องเรียน ต่อนักเรียนของสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 
   (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฉลี่ย ศพด. 1 แห่ง มีห้องเรียน 2 ห้อง นักเรียน 52 คน 
คิดเป็นสัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จ านวน 26 คน/ห้องเรียน 
   (2) ระดับอนุบาล เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีห้องเรียนระดับอนุบาล 2 ห้อง เด็ก
นักเรียน 75 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จ านวน 37.5 คน/ห้องเรียน 
   (3) ระดับประถมศึกษา เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีห้องเรียนระดับประถมศึกษา 
11 ห้อง เด็กนักเรียน 186 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จ านวน 16.9 คน/ห้องเรียน 
   (4) ระดับมัธยมศึกษา(ต้น) เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีห้องเรียนระดัมัธยมศึกษา
(ต้น) 7 ห้อง เด็กนักเรียน 273 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จ านวน 39 คน/ห้องเรียน 
   (5) ระดับมัธยมศึกษา(ปลาย) เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีห้องเรียนระดับ
มัธยมศึกษา(ปลาย) 14 ห้อง เด็กนักเรียน 230 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จ านวน 16.4 คน/
ห้องเรียน 
  5.2.2 สัดส่วนนักเรียนต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาระดับต่าง ๆ  
   (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีนักเรียน 52 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 3 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อบุคลากรทางการศึกษา  สัดส่วน 17.3 : 1 
   (2) ระดับอนุบาล  เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีนักเรียน 75 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อบุคลากรทางการศึกษา    สัดส่วน 37.5 : 1 
   (3) ระดับประถมศึกษา เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีนักเรียน 186 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 9 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อบุคลากรทางการศึกษา  สัดส่วน 20.7 : 1 
   (4) ระดับมัธยมศึกษา(ต้น) เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีนักเรียน 273 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 8 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อบุคลากรทางการศึกษา  สัดส่วน 34.1 : 1 
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   (5) ระดับมัธยมศึกษา(ปลาย) เฉลี่ยโรงเรียน 1 แห่ง มีนักเรียน 230 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 6 คน  สัดส่วนนักเรียนต่อบุคลากรทางการศึกษา  สัดส่วน 38.3 : 1 
 

ตารางที่ 4-13  จ านวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ของการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอน) 

ชั้นเรียน จ านวนโรงเรียนในแต่ละอปท.  
รวม

จ านวน Input รวมทั้งหมด Input เฉลี่ยต่อ 1 โรงเรียน 

  อบจ ทน. ทม. ทต. อบต. (แห่ง) 

จ านวน
ห้องเรียน

รวม 

เด็ก
นักเรียน

รวม 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

บุคลากร
สาย

สนับสนุน 

จ านวน
ห้องเรียน

เฉลี่ย 

เด็ก
นักเรียน
เฉลี่ย 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
เฉลี่ย 

บุคลากร
สาย

สนับสนุน
เฉลี่ย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 1 18 88 107 189 5,611 291 29 2 52 3 0.3 
อนุบาล 4 1 0 10 6 21 42 1,574 49 7 2 75 2 0.3 

ประถมศึกษา 6 0 0 2 3 11 117 2,051 104 11 11 186 9 1.0 
มัธยมศึกษา ต้น 47 0 0 1 1 49 364 13,353 374 36 7 273 8 0.7 

มัธยมศึกษา ปลาย 46 0 0 0 0 46 657 10,591 285 14 14 230 6 0.3 
 

6. สัดส่วนรายจ่ายสถานศึกษาต่อนักเรียน 1 คน (ตารางท่ี 4-14) 
  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายจ่ายสถานศึกษาต่อนักเรียน  เฉลี่ยรวม  12,945 บาท 
  (2) ระดับอนุบาล  รายจ่ายสถานศึกษาต่อนักเรียน  เฉลี่ยรวม  22,374 บาท 
  (3) ระดับประถมศึกษา รายจ่ายสถานศึกษาต่อนักเรียน เฉลี่ยรวม  26,070 บาท  
  (4) ระดับมัธยมศึกษา(ต้น) รายจ่ายสถานศึกษาต่อนักเรียน  เฉลี่ยรวม  12,052 บาท 
  (5) ระดับมัธยมศึกษา(ปลาย) รายจ่ายสถานศึกษาต่อนักเรียน  เฉลี่ยรวม  11,955 บาท 

 

ตารางที่ 4-14 สัดส่วนรายจ่ายสถานศึกษาต่อนักเรียน 1 คน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชั้นเรียน สัดส่วนนักเรียนต่อ
ครู 1 คน เฉลี่ยรวม(บาท) 

รายจ่ายต่อนักเรียนเฉลีย่(บาท) 

  อบจ ทน. ทม. ทต. อบต. 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 572 12,945.31 12,945.31 

  
8,279.47 13,710.62 

อนุบาล 1,204 22,374.12 22,374.12 20,387.17 52,038.55 
 

21,129.75 

ประถมศึกษา 346 26,070.00 26,070.00 16,706.72 
  

32,417.61 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1310 12,052.88 12,052.88 11,792.42 
  

24,294.67 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 599 11,955.24 11,955.24 11,955.24 
   

 

7. การสอนหลักสูตรเสริม หลักสูตรท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียนสังกัด อปท. 

 7.1 โรงเรียนสังกัด อปท.(อปท.ที่มีโรงเรียนของตนเอง)มีการจัดหลักสูตรเสริม และเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ดังนี้ (ตารางท่ี 4-14) 

  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดให้มีการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 28.89 มี
หลักสูตรท้องถิ่น ร้อยละ 35.29  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ร้อยละ 98 
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  (2) ระดบัอนุบาล จัดให้มีการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 79.17 มีหลักสูตร
ท้องถิ่น ร้อยละ 55.1  และ  ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ร้อยละ 93.88 

  (3) ระดับประถมศึกษา จัดให้มีการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 94.87 มี
หลักสูตรท้องถิ่น ร้อยละ 43.59  และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ร้อย
ละ 92.31 
  (4) ระดับมัธยมศึกษา(ตอนต้น) จัดให้มีการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 93.55 มี
หลักสูตรท้องถิ่น ร้อยละ 45.16      และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 
ร้อยละ 90.32 
  (5) ระดับมัธยมศึกษา(ตอนปลาย) จัดให้มีการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 
91.67 มีหลักสูตรท้องถิ่น ร้อยละ 58.33      และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษาระดับ
ต่าง ๆ ร้อยละ 91.67 
 

ตารางที่ 4-14  หลักสูตรเสรมิและการมีส่วนร่วมของประชาชน โรงเรียนสังกัด อปท.(อปท.ที่มีโรงเรียนของตนเอง) 

ชั้นเรียน  ร้อยละของโรงเรียนที่มีการสอน
เสริมภาษาต่างประเทศจากจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด 
ร้อยละของโรงเรียนที่มีหลักสูตร

ท้องถิ่นจากจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 

ร้อยละของการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองจากจ านวนโรงเรียน

ทั้งหมด   
  (%) (%) (%) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28.89 35.29 91.18 
อนุบาล 79.17 55.10 93.88 

ประถมศึกษา 94.87 43.59 92.31 
มัธยมศึกษาตอนต้น 93.55 45.16 90.32 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 91.67 58.33 91.67 
 

 7.2 โรงเรียนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนมีการจัดหลักสูตรเสริม และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ดังนี้ (ตารางท่ี 4-15) 

  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดให้มีการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 33.33 มี
หลักสูตรท้องถิ่น ร้อยละ 39.06  และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ร้อย
ละ 95.31 

  (2) ระดับอนุบาล จัดให้มีการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 45.45 มีหลักสูตร
ท้องถิ่น ร้อยละ 81.82  และ  ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ร้อยละ 100 

  (3) ระดับประถมศึกษา จัดให้มีการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 45.45 มี
หลักสูตรท้องถิ่น ร้อยละ 54.55  และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ร้อย
ละ 100 

  (4) ระดับมัธยมศึกษา(ตอนต้น) จัดให้มีการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 82.05 มี
หลักสูตรท้องถิ่น ร้อยละ 80.85      และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 
ร้อยละ 100 
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  (5) ระดับมัธยมศึกษา(ตอนปลาย) จัดให้มีการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 
81.58 มีหลักสูตรท้องถิ่น ร้อยละ 80.43      และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษาระดับ
ต่าง ๆ ร้อยละ 100 

 
ตารางที่ 4-15 หลักสูตรเสริมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โรงเรียนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอน 

ชั้นเรียน 
  
  

 มีสอนเสริมภาษาตา่งประเทศ มีหลักสูตรท้องถิ่น 
 มีการมีส่วนรว่มของ

ผู้ปกครอง 

(%) (%) (%) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 33.33 39.06 95.31 

อนุบาล 45.45 81.82 100 

ประถมศึกษา 45.45 54.55 100 

มัธยมศึกษาตอนต้น 82.05 80.85 100 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 81.58 80.43 100 
 
 

8. คุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 8.1 การวัดคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อปท.(อปท.ที่มีโรงเรียนของตนเอง)  
พิจารณาจาก ร้อยละของเด็กนักเรียนที่จบตามระยะเวลาของหลักสูตร การวัดผลความรู้ของนักเรียนใน
วิชาต่าง ๆ  ดังนี้ (ตารางท่ี 4-16) 

  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเด็กจบตามเวลา ร้อยละ 99.97  เด็กนักเรียนได้ที่ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 100  
     (2) สถานศึกษาระดับอนุบาล มีเด็กจบตามเวลา ร้อยละ 99.95  เด็กนักเรียนได้ที่ศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 100 
  (3) ระดับประถมศึกษา  มีเด็กจบตามเวลา ร้อยละ 99.95 เด็กนักเรียนได้ที่ศึกาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 100    ในส่วนของการวัดผลคะแนนสอบวัดความรู้ใน 4 วิชาหลัก พบว่า โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาของ อปท.ที่ มีโรงเรียนเป็นของตนเอง นั้นมีคะแนนสอบที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด 
(ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง) วิชาคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 90.91)  วิชาภาษาไทย (ร้อยละ 90.91) วิชา
ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 100) วิชาวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 90.91) 
  (4) ระดับมัธยมศึกษา  มีเด็กจบตามเวลา ร้อยละ 95.7  เด็กนักเรียนได้ที่ศึกาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น ร้อยละ 76.73   ในส่วนของการวัดผลคะแนนสอบวัดความรู้ใน 4 วิชาหลัก พบว่าโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาของ อปท.ที่ มีโรงเรียนเป็นของตนเอง นั้นมีคะแนนสอบที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด ดังนี้ 
   (ก) ระดับมัธยมศึกษา(ตอนต้น) วิชาคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 75)  วิชาภาษาไทย 
(ร้อยละ 100) วิชาภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 100) วิชาวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 91.67) 
   (ข) ระดับมัธยมศึกษา(ตอนปลาย) วิชาคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 72.73)  วิชา
ภาษาไทย (ร้อยละ 100) วิชาภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 100) วิชาวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 88.89) 
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ตารางที่ 4-16  คุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนสังกัด อปท. 

(อปท.ที่มีโรงเรียนของตนเอง) 

 

ชั้นเรียน Output 

  ร้อยละของเด็กที่
จบตามเวลา 

ร้อยละของเด็กที่ได้ที่ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 

สัดส่วนของโรงเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลีย่ของจังหวัด
จากโรงเรียนทั้งหมด (ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง) 

  คณิตศาสตร์ ไทย อังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 99.97 100.00 - - - - 

อนุบาล 99.95 100.00 - - - - 
ประถมศึกษา 99.88 78.89 90.91 90.91 100.00 90.91 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
95.70 76.73 

75.00 100.00 100.00 91.67 
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 72.73 100.00 100.00 88.89 
 

 8.2 การวัดคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อปท. (โรงเรียนที่ อปท. ได้รับการถ่าย
โอน)  พิจารณาจาก ร้อยละของเด็กนักเรียนที่จบตามระยะเวลาของหลักสูตร การวัดผลความรู้ของ
นักเรียนในวิชาต่าง ๆ  ดังนี้ (ตารางที่ 4-17) 

  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเด็กจบตามเวลา ร้อยละ 98.55  เด็กนักเรียนได้ที่ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 99.26   
   (2) สถานศึกษาระดับอนุบาล มีเด็กจบตามเวลา ร้อยละ 95.0  เด็กนักเรียนได้ที่ศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 95.0 
  (3) ระดับประถมศึกษา  มีเด็กจบตามเวลา ร้อยละ 97.14 เด็กนักเรียนได้ที่ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 92.68    ในส่วนของการวัดผลคะแนนสอบวัดความรู้ใน 4 วิชาหลัก พบว่า โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาของ อปท. (โรงเรียนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอน)  นั้นมีคะแนนสอบที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของจังหวัด วิชาคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 75.0)  วิชาภาษาไทย (ร้อยละ 100) วิชาภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 
66.67) วิชาวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 71.43) 
  (4) ระดับมัธยมศึกษา  มีเด็กจบตามเวลา ร้อยละ 95.61 เด็กนักเรียนได้ที่ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 93.28   ในส่วนของการวัดผลคะแนนสอบวัดความรู้ใน 4 วิชาหลัก พบว่าโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาของ อปท. (โรงเรียนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอน)  นั้นมีคะแนนสอบที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
จังหวัด ดังนี้ 
   (ก)  ระดับมัธยมศึกษา(ตอนต้น) วิชาคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 50.0)  วิชา
ภาษาไทย (ร้อยละ 100) วิชาภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 66.67) วิชาวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 100) 
   (ข) ระดับมัธยมศึกษา(ตอนปลาย) วิชาคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 33.33)  วิชา
ภาษาไทย (ร้อยละ 50.0) วิชาภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 66.67) วิชาวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 83.33) 

ตารางที่ 4-17  คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอน 
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ชั้นเรียน Output 

  ร้อยละของเด็ก
ที่จบตามเวลา 

ร้อยละของเด็กที่ได้ที่
ศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น 

สัดส่วนของโรงเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลีย่ของจังหวัดจาก
โรงเรียนทั้งหมด (ร้อยละของกลุ่มตัวอยา่ง) 

  คณิตศาสตร์ ไทย อังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 98.55 99.26 - - - - 

อนุบาล 95.00 95.00 - - - - 
ประถมศึกษา 97.14 92.68 75.00 100.00 66.67 71.43 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
95.61 93.28 

50.00 100.00 66.67 100.00 
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 33.33 50.00 66.67 83.33 
 

9. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 9.1 ความพึงพอใจต่อทักษะความคิดอ่าน ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ  ประชาชน ร้อย
ละ 57.33 มีความเห็นด้วยว่าทักษะความคิดอ่าน ความรู้ความสามารถ หรือความประพฤติของเด็กใน
โรงเรียนสังกัด อปท. ยังด้อยกว่าเด็กในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) 
หรือ โรงเรียนเอกชน โดยจ าแนกความพึงพอใจแยกตามประเภท อปท. ดังนี้  เทศบาลนครร้อยละ 53.53
เทศบาลเมือง ร้อยละ 51.88 เทศบาลต าบล ร้อยละ 60.62 องค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 57.99 
  9.2 ความพึงพอใจต่อนักเรียนที่จบในการหางานท าหรือเรียนต่อ  ประชาชน ร้อยละ 68.29 มี
ความเห็นว่าเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสังกัด อปท. ในพ้ืนที่ สามารถหางานท าหรือเรียนต่อ
ได้ตามท่ีต้องการในระยะเวลาอันสั้น  โดยจ าแนกความพึงพอใจแยกตามประเภท อปท. ดังนี้ เทศบาลนคร 
ร้อยละ 55.95 เทศบาลเมือง ร้อยละ 66.33  เทศบาลต าบล ร้อยละ 68.77 องค์การบริหารส่วนต าบลร้อย
ละ 70.20 
 9.3 ความพึงพอใจต่อการจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชน ร้อยละ 70.7 เลือกที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนกับโรงเรียนสังกัด อปท.เพราะเชื่อถือในคุณภาพ  
โดยไม่ค านึงว่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือระยะทางเดินทางของบุตรหลานจะเป็นอุปสรรคหรือไม่  จ าแนก
ความพึงพอใจแยกตามประเภท อปท. ดังนี้  เทศบาลนครร้ อยละ 67.80  เทศบาลเมือง ร้อยละ 66.16 
เทศบาลต าบล ร้อยละ 74.78  องค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 70.48 
 9.4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ของ อปท.  ประชาชน
ร้อยละ 69.53) พอใจต่อ อปท. ที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด/ที่อ่าน
หนังสือ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หรือส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ โดยจ าแนกความพึงพอใจแยกตามประเภท อปท. ดังนี้  เทศบาลนคร ร้อยละ 67.06 เทศบาล
เมือง ร้อยละ 64.39 เทศบาลต าบล ร้อยละ 74.24 องค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 69.44 

 สรุปได้ว่า ประชาชนตัวอย่างในเขตเทศบาลต าบล พอใจต่อ อปท. ที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด/ที่อ่านหนังสือ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หรือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
ให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ  รองมาคือประชาชนตัวอย่างในเขต อบต. ตามด้วย
ประชาชนตัวอย่างเขตเทศบาลนคร  และท้ายสุด คือประชาชนตัวอย่างเขตเทศบาลเมือง ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่า ประชาชนในเขตชนบท และ กึ่งเมืองกึ่งชนบท มั่นใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนสังกัด อปท. มี
ข้อสังเกตว่าเขตเทศบาลนคร และ เทศบาลเมืองมีทางเลือกอ่ืนในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เช่นการ



99 

 

เรียนพิเศษ ของเอกชน สารสนเทศอ่ืน ๆ มากกว่า ส่วนประชาชนในเขต อบต. และ เทศบาลต าบล ที่เป็น
เขตชนบท  กึ่งเมืองกึ่งชนบทมีทางเลือกในการรับบริการจาก อปท.มากกว่า ส่วนการบริการจากเอกชน
น้อยกว่า    
 9.5 ความพึงพอใจต่อ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. ประชาชน ร้อยละ 79.61 พอใจ
ต่อ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กของ อปท. มีคุณภาพและท างานทุ่มเทเอาใจ
ใส่ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี โดยจ าแนกความพึงพอใจแยกตามประเภท อปท. ดังนี้  เทศบาลนคร 
ร้อยละ 77.93  เทศบาลเมือง ร้อยละ 75.27  เทศบาลต าบล ร้อยละ 80.45 องค์การบริหารส่วนต าบล 
ร้อยละ 80.50 

 สรุปได้ว่า ประชาชนตัวอย่างในเขต อบต. พอใจต่อ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน/
ศูนย์เด็กเล็กของ อปท. มีคุณภาพและท างานทุ่มเทเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี  รองมาคือ
ประชาชนตัวอย่างในเขต เทศบาลต าบล ตามด้วยประชาชนตัวอย่างเขตเทศบาลนคร  และท้ายสุด คือ
ประชาชนตัวอย่างเขตเทศบาลเมือง มีข้อสังเกตบางประการที่สันนิษฐานว่า การที่ประชาชนในเขต อบต.
และเทศบาลต าบล พอใจสูงเพราะทั้งสองพ้ืนที่ มี “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ที่ถูกจัดไว้ในบริการด้าน
การศึกษาด้วย และ บุตรหลานได้รับบริการที่ดี และ ได้รับประโยชน์มากจากการด าเนินการของ อปท. 
 9.6 ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายในการส่งเด็กเข้าเรียนโรงเรียนสังกัด อปท.ประชาชน ร้อยละ 
81.70 พอใจต่อ ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.โดยเฉลี่ยถูกกว่าหรือ
ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ โดยจ าแนกความพึงพอใจแยกตามประเภท อปท. 
ดังนี้ เทศบาลนคร ร้อยละ 76.57 เทศบาลเมือง ร้อยละ 74.21 เทศบาลต าบล ร้อยละ 79.34 องค์การ
บริหารส่วนต าบล ร้อยละ 84.68 

 สรุปได้ว่า ประชาชนตัวอย่างในเขต อบต. พอใจต่อ ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการส่งเด็กเข้าเรียน
ในโรงเรียนสังกัด อปท. โดยเฉลี่ยถูกกว่าหรือต่ ากว่าค่าใช้จ่ายของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ  รอง
มาคือประชาชนตัวอย่างในเขต เทศบาลต าบล ตามด้วยประชาชนตัวอย่างเขตเทศบาลนคร  และท้ายสุด 
คือประชาชนตัวอย่างเขตเทศบาลเมือง มีข้อสังเกตบางประการที่สันนิษฐานว่า การที่ประชาชนในเขต 
อบต.และเทศบาลต าบล พอใจสูงเพราะทั้งสองพ้ืนที่ มี “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ที่ถูกจัดไว้ในบริการด้าน
การศึกษาด้วย ซึ่ง การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองการจ้างคน
ดูแลบุตรเมื่อต้องออกไปท างาน นอกจากนั้น โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในพ้ืนที่ของ อบต. และ 
เทศบาลต าบล การดูแลที่ดีของ อบต. และ เทศบาลต าบล ท าให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายได้มาก เช่น ไม่ต้อง
เสียเงินค่าเรียนพิเศษ วิชาบางวิชา  ค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมของโรงเรียน เป็นต้น 

 9.7 ความต้องการย้ายไปอยู่พ้ืนที่อ่ืนที่มีโรงเรียนมีคุณภาพดีกว่า  ประชาชน ร้อยละ 83.98 ไม่
อยากย้ายไปอยู่พ้ืนที่อ่ืน - อปท.อ่ืน ๆ เพราะมีโรงเรียนที่มีคุณภาพดีกว่าโดยจ าแนกความพึงพอใจแยก
ตามประเภท อปท. ดังนี้ เทศบาลนคร ร้อยละ 87.04  เทศบาลเมือง ร้อยละ 88.52  เทศบาลต าบล ร้อย
ละ 82.36 องค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 83.13 

 สรุปได้ว่า ประชาชนตัวอย่างในเขตเทศบาลเมือง ไม่อยากย้ายไปอยู่พ้ืนที่อ่ืน- อปท.อ่ืนๆ เพราะมี
โรงเรียนที่มีคุณภาพดีกว่า  รองมาคือประชาชนตัวอย่างในเขตเทศบาลนคร ตามด้วยประชาชนตัวอย่าง
เขต อบต.  และท้ายสุด คือประชาชนตัวอย่างเขตเทศบาลต าบล มีข้อสังเกตบางประการคือ การจะย้าย
ถิ่นที่อยู่ของประชาชนในเขต อบต. และ เทศบาลต าบล ที่เป็นพ้ืนที่ชนบท และ กึ่งเมืองก่ึงชนบทไม่มีความ
ต้องการย้ายที่อยู่น้อยกว่าประชากรเขตเมืองอย่างเทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง นั้นอาจมีปัจจัยอ่ืน
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เกี่ยวข้องด้วย เช่น การย้ายถิ่นเพ่ือการประกอบอาชีพ  อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนตัวอย่างไม่ต้องการ
ย้ายถิ่นที่อยู่หาก อปท. มีสถานศึกษาดี ๆ  นั้น เป็นการสะท้อนว่า หาก อปท.ได้รับภารกิจในการจัด
การศึกษา และ สามารถจัดการศึกษาได้ดีแล้ว ก็จะได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน 
 

10. ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการรับถ่ายโอนสถานศึกษา 
 10.1 ความต้องการรับถ่ายโอนสถานศึกษา  มี อปท.ต้องการรับถ่ายโอน ร้อยละ 12.96 เหตุผลที่
ต้องการรับโอน คือ   สามารถดูแลจัดการศึกษาได้ดีขึ้น แก้ปัญหาได้ดีขึ้นกว่าเดิม  อปท.มีความพร้อม มี
ศักยภาพทั้งในด้านคน งบประมาณ และ อุปกรณ์ 

10.2 อปท. ที่ไม่ประสงค์จะรับถ่ายโอนสถานศึกษา ร้อยละ 37.96  เหตุผลที่ไม่ต้องการรับโอน 
คือ อปท.ขาดศักยภาพ ในเรื่องของเงิน คน อุปกรณ์ อุปกรณ์   มีส่วนราชการอ่ืนๆท าแล้ว/ให้ส่วนราชการ
อ่ืนท าเหมาะสมกว่า   อปท.มุ่งสนับสนุน/ประสานงาน ไม่ต้องการท าเอง   ต้องการปรับปรุงงานที่ได้รับ
การถ่ายโอนมาแล้วให้ดีก่อน/ได้รับการถ่ายโอนมาเพียงพอแล้ว และ ความยุ่งยากในเรื่องของการถ่ายโอน 
 
11. มุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นต่อการด้าเนินภารกิจด้านการศึกษา 
 

11.1 นโยบายผู้บริหาร อปท.ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 

  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการก าหนด
นโยบายที่สนับสนุนการศึกษา เช่น การจัดตั้งโรงเรียนของ อบจ. มีการปรับโครงสร้างการบริหารของ 
อบจ.โดยการจัดตั้งกองการศึกษารองรับภารกิจ  มีการลงทุนสร้างอาคารเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การศึกษา มุ่งสร้างโรงเรียนต้นแบบที่ผลิตนักเรียนให้มีความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน  สนับสนุนให้มีการจัด
สอนเสริมนอกเวลาเรียนให้กับนักเรียนในระดับต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้าศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้น และสนับสนุนให้มีการเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาในระดับต่างๆในจังหวัด   

  (2) เทศบาล  นายกเทศมนตรีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ส าคัญๆ ในทุกด้าน เช่น เรื่องการ
ติดต่อสื่อสาร มีการเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์
การเรียนต่างๆเน้นให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร มีความโดดเด่นเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสูงสุด  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับฟังความต้องการของประชาชน เพ่ือน า
ข้อคิดเห็นต่างๆ น ามาปรับปรุงพัฒนาด้านการศึกษาให้ดีขึ้น    เน้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการและเพ่ิมเนื้อหาของชุมชนท้องถิ่น  การศึกษาเกี่ยวกับชุมชนและวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น 
เช่น การท าอาหาร การเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูก และหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เน้นให้
นักเรียนสนใจและตระหนักปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการสอนการจัดการ-การคัดแยกขยะ เป็นต้น 

  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเน้นการศึกษาเพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา    สนับสนุนการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.ที่มีการจัดการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษาในพื้นที่ เช่น สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่ต าบล   การสนับสนุนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนในพื้นท่ีขอสนับสนุน 
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 11.2 ความส าคัญและเป้าหมายในการจัดการศึกษาของ อปท.  

  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้นักเรียนในพ้ืนที่ต่างๆ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้รับการเข้าศึกษาต่อ   รับถ่ายโอน
สถานศึกษามาอยู่ในความดูแล โดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งตั้งในพ้ืนที่ห่างไกลและเป็นการจัดการเรียนการสอน
ในระดับมัธยมศึกษา    โรงเรียนถ่ายโอนของ อบจ. ได้รับการประเมินให้ผ่านจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และเด็กนักเรียนจากโรงเรียน 
อบจ. สามารถเข้าศึกษาต่อหรือท างานได้ตามสายการเรียน/ สายงานที่ต้องการ     จัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดให้ดีทัดเทียมหรือมากกว่าโรงเรียนของเอกชนในพ้ืนที่ ที่ผ่านมามีการสร้างหลักสูตร
นานาชาติขึ้นมาเพ่ือสร้างเด็กนักเรียนที่มีศักยภาพมากกว่าโรงเรียนอ่ืนๆ    สร้างโรงเรียนที่เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์สากล จะเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

  (2) เทศบาล นายกเทศมนตรี วางเป้าหมาย โรงเรียนเทศบาลแต่ละแห่งมีจุดเน้นแต่
ละด้าน คือ  เน้นเก่งวิชาการ  เน้นเชี่ยวชาญสายอาชีพ  ยอดเยี่ยมทักษะภาษาอังกฤษ จีน และเทคโนโลยี  
เป็นเลิศด้านการช่าง และ computer   เรียนฟรี พร้อมส่งเสริมอาชีพมีรายได้ขณะเรียน   ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา มุ่งสู่ระดับโอลิมปิค   ต้องการให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในสังกัดของเทศบาลมีภาระค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด ส่วนเด็กนักเรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถและมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 

  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้เรียน ครู บุคลากร สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น   จัดการศึกษาระดับท้องถิ่น ให้เป็นมีคุณภาพเท่าเทียมกับการจัดการศึกษาใน
ระบบอ่ืนๆ  นอกจากนี้ได้สนับสนุนการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาเพ่ือช่วยส่งต่อบุตรหลานในเขต อบต.
ให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 11.3 อปท. จะด าเนินการ “จัดการศึกษาท้องถิ่น” หรือไม่  
  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความเห็นว่าอปท. 
ควรด าเนินการจัดการศึกษาร่วมกับรัฐ ทุกระดับจนถึงระดับอุดมศึกษา  ตามศักยภาพของ อปท.แต่ละแห่ง   
เนื่องจากบุคลากรยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ เพราะด้านการศึกษาถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญในการสร้าง
คนเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นภาครัฐและท้องถิ่นควรร่วมมือกัน โดยสนับสนุนบุคลากรที่มี
ความสามารถและงบประมาณที่เพียงพอให้กับท้องถิ่น  มีการท างานที่เป็นบูรณาการมากกว่าการท างานที่
ซ้ าซ้อน  ระดับการศึกษาท่ีควรให้ อบจ. ควรรับผิดชอบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1-6  เทศบาลรับผิดชอบ 
ประถมศึกษา อบต. รับผิดชอบ ศูนย์เด็กเล็ก ,อนุบาล   
  (2) เทศบาล  นายกเทศมนตรี มีความเห็นว่า อปท. ควรด าเนินการจัดการศึกษาร่วมกับ
รัฐ ทุกระดับการศึกษา(ความเห็นตรงกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เนื่องจาก การจัดการศึกษาของ
รัฐและ อปท. ต้องด าเนินพร้อมกัน มีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน หากรัฐมีนโยบายไปในทิศทางไหน อปท.ต้อง
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  อปท.แต่ละแห่งมีศักยภาพในการจัดการศึกษาไม่เท่ากัน  จึงต้อง
ค านึงถึงศักยภาพ อปท.  โดยก าหนดกรอบการท างาน  เป้าหมายให้ชัดเจน    รวมทั้งสัดส่วนการจัด
การศึกษาทั้ง อปท.  รัฐบาลกลาง  และเอกชน 
  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีความเห็นสอดคล้องกับ 
นายก อบจ. และ นายกเทศมนตรี อปท. ควรด าเนินการจัดการศึกษาร่วมกับรัฐ ระดับการศึกษาที่ควร
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รับผิดชอบร่วมกันอนุบาล/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  เหตุผล  ท าให้เกิดการประสานงานกันระหว่าง
ท้องถิ่นกับส่วนราชการอ่ืน  และจะท าให้มีหน่วยงานในระดับที่สูงขึ้น   

11.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ อปท.  

  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  การมีส่วนร่วมของประชาชนมี 2 ช่องทาง คือ 1) การ
เชิญผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องต่างๆ เข้ามาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนคนอ่ืนๆ 
ในรูปแบบของวิทยากรที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 2) มีการจัดประชุมตัวแทนผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
ทุกๆ ภาคการศึกษาเพ่ือรับฟังเสียงสะท้อนในเรื่องหลักสูตรการศึกษาของบุตรหลาน เพ่ือน ามาสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันอยู่เสมอ 

  (2) เทศบาล ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมโดยเป็นคณะกรรมการของสถานศึกษา  
โรงเรียนของเทศบาลมีการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครอง  เทศบาลเปิดโอกาสให้สามารถแจ้งข่าวเกี่ยวกับ
โรงเรียนและนักเรียน   ตรวจสอบการเรียนการสอนของโรงเรียนได้  และมีเว็บไซต์  จดหมายข่าว เฟซบุ๊ก 
เป็นช่องทางสื่อสารและมีส่วนร่วมกับโรงเรียน 

  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บริจาคทรัพย์สินแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ช่วยในการปรับสภาพแวดล้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  เช่นปรับปรุงห้องเรียน หรือประชาชนร่วมประกอบอาหารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ประชาชนร่วมตรวจสอบวัตถุดิบในการท าอาหารว่าเป็นไปตามหลักโภชนาการหรือไม่ ซึ่ง อบต.จัดจ้างแม่
ครัวในการประกอบอาหาร) นอกจากนี้ปราชญ์ชาวบ้านยังมีส่วนช่วยถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่บุตร
หลาน เช่น เรื่องการจักสาน การเล่านิทานพ้ืนบ้าน ฯลฯ 
 11.5 คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ อปท.  

  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  โรงเรียน อบจ. มีคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษา ได้มาตรฐานและไม่แตกต่างกับโรงเรียนมัธยมในสังกัดอ่ืนๆ เนื่องจาก โรงเรียนของ อบจ. มีการ
ท างานแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านหลักสูตรกับโรงเรียนมัธยมแห่งอ่ืน ๆ โรงเรียนของ อบจ. (ร.ร.ถ่าย
โอน) ได้มาตรฐานเท่ากับโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ แต่ในเรื่องกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้นยังต้องมี
การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป เนื่องจากบุคลากรบางคนไม่ได้มีสายวิชาการด้านการศึกษาโดยตรง  
โรงเรียนอบจ.มีมาตรฐานดีกว่าโรงรียนในสังกัดอ่ืนๆ เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวกว่า มี
งบประมาณจ านวนมาก (มาจากรายได้ของ อบจ.เอง) และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มากกว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่สังกัด สพฐ.    โรงเรียนของ อบจ.จะเป็นโรงเรียนเฉพาะด้าน มาตรฐาน
ในการประเมินจะไม่เหมือนกับโรงเรียนปกติท่ัวไป และมีการประเมินในหลายๆด้านจะมีวิชาพ้ืนฐาน 8 
กลุ่มสาระ วิชาภาษา (อังกฤษ และ จีน) และกลุ่มอาชีพ (ดนตรีไทย และดนตรีสากล) ดังนั้นเมื่อเทียบกับ
โรงเรียนอ่ืนๆย่อมดีกว่า 
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  (2) เทศบาล การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีคุณภาพและมาตรฐาน
เทียบเท่ากับโรงเรียนอ่ืนๆเนื่องจาก ในแต่ละปีมีจ านวนนักเรียนที่ต้องการเข้ามาเรียนเพ่ิมขึ้น  ระบบการ
เรียนการสอนได้มีการพัฒนาระบบการสอนหลักสูตร อุปกรณ์การสอนต่างๆให้มีคุณภาพเพียงพอ   
นักเรียนที่จบจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามารถไปเรียนต่อยังสถาบันการศึกษาอ่ืนได้ผลการเรียนที่ดี     
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้รับการบริหารจัดการและการสนับสนุนงบประมาณจ านวนมากจากเทศบาล 
ท าให้มีวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ทันสมัยมากกว่า นอกจากนี้เทศบาลยังมีการสอนหลักสูตรภาษาอ่ืนๆ 
เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ให้แก่เด็กเพ่ิมเติม   ตัวชี้วัดที่ส าคัญเห็นได้จากความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่ไว้ใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ท าให้ยอดรับเข้านักเรียนมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น 

  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล    มีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  และเท่าเทียมกับการจัด
การศึกษาที่อยู่ในสังกัดอ่ืน เนื่องจากอบต.มีการดูแลงานด้านการศึกษาท้องถิ่นอย่ างใกล้ชิด ทั้งทางด้าน
การบริหารจัดการ หรือการจัดการเรียนการสอน  หรือ เรื่องความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพของเด็ก
นักเรียนในการรับส่งนักเรียนในเขตพ้ืนที่ อบต.  ต้องมีการก าชับครูผู้ดูแลเด็กในการดูแลเด็กนักเรียนใน
การเดินทางระหว่างบ้านของนักเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

11.6 ความเพียงพอและความท่ัวถึงในการจัดบริการด้านการศึกษาของท้องถิ่น 

  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีการจัดการบริหารการศึกษาอย่างทั่วถึง มีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับโรงเรียนในสังกัด  ท าให้ทราบถึงข้อมูลของแต่
ละโรงเรียน และมีการก าหนดแผนงานด้านการศึกษาร่วมกัน นักเรียนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นสามารถเข้ามา
ศึกษาได้   การจัดการศึกษาในระดับมัธยมยังไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนที่มีมากขึ้น ควรจะมีการขยาย
หรือเพ่ิมโรงเรียนของ อบจ.ในระดับมัธยมศึกษาให้รองรับนักเรียนที่มีมากข้ึน 

  (2) เทศบาล  มีความพร้อมทั้งในส่วนของงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา และ
พยายามจัดกิจกรรมที่สามารถดึงความร่วมมือของผู้ปกครอง เช่น เชิญเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ท า
ให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงนโยบายการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลว่ามีนโยบายมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาให้เกิดข้ึนในท้องถิ่น อย่างจริงจัง และท่ัวถึง 

  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล   โรงเรียนของ อบต. มีความเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ
เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ และสามารถให้บริการที่ทั่วถึงในเขตบริการในการจัดการศึกษา   ศูนย์พัฒนาเด็กที่ 
อบต.ด าเนินการอยู่สามารถจัดบริการพอเพียงและท่ัวถึง 

 11.7 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา/การส่งเสริมคุณภาพการเรียน และการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น 

  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา   มีแผนส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เรื่องดาราศาสตร์ (มีหอดูดาว) โดยท าร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ และ
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ส่งเสริมการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การทดลองต่างๆ ให้แก่โรงเรียน   การใช้กระดานอัจฉริยะใน
ทุกๆ ชั้นเรียนของ อบจ. นอกจากนี้ คาดว่าจะมีแผนให้นักเรียนทุกคนของโรงเรียนได้ใช้แท็บเล็ตพีซีในการ
เรียน ซึ่งจะท าให้เด็กมีพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดีขึ้น  หลักสูตรท้องถิ่นนั้น อบจ.ก็ได้มีการสอน
หลักสูตรที่ฝึกอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน โดยการสอนท าขนมที่เป็นของมีชื่อเสียงในท้องถิ่น     โรงเรียนของ 
อบจ. หากนักเรียนจบ ม.3 ต้องท าวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้อาจารย์เจ้าของภาษามาสอนนักเรียนให้มี
ความรู้เพ่ิมจริงจากเจ้าของภาษา    สร้างอาคารฝึกงานโรงเพาะช าใช้ในการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรม 

  (2) เทศบาล   ให้การสนับสนุนแก่นักเรียน เช่น ส าหรับเด็กเรียนดี เด็กที่ขาดทุนทรัพย์ 
เด็กที่มีการเสียสละ มีจิตอาสา    ส่งเสริมให้มีการเรียนเสริมในระดับชั้น ป.5 – ป.6 และ ม.1 – ม.6 เพ่ือ
นักเรียนจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเรียนพิเศษเพ่ิมเติม  มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับการเรียนรู้ โดยสัดส่วน
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อนักเรียน 2 คน  และซื้อกระดานอัจฉริยะไว้ใช้ในการเรียนการสอน  มีการจัดห้อง
คอมพิวเตอร์และการบริการอินเตอร์เน็ตให้โรงเรียน    มีหลักสูตรท้องถิ่นตามแต่ละสถานศึกษาสนใจ 
ยกตัวอย่างเช่น เรื่องส่งเสริมอาชีพ เอกลักษณ์ของท้องถิ่น   สนับสนุนให้ครู บุคลากร ไปอบรม ไปเรียน 
เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษา 

  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล  มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต เพ่ือรองรับสื่อการเรียนการสอน
ทางเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนและครูผู้สอน  มีการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาอบรม ทั้ง
หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว หรือการเรียนต่อในหลักสูตรที่สูงขึ้น 

 11.8 ความพึงพอใจของประชาชน ผู้ปกครอง/เด็กนักเรียน กับการจัดการศึกษาของ อปท.  

  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด   การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนทุกๆ สิ้นปี 
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในคุณภาพและการจัดการศึกษาของ อบจ . เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนหลาย ๆ อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์หรือ
เครื่องมือส าหรับการเรียนการสอน มีการลงทุนเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน
ไปในทางท่ีดีขึ้น  ประชาชน ผู้ปกครอง/เด็กนักเรียนมีความพึงพอใจกับการจัดการศึกษาของ อปท. อยู่ใน
ระดับดี ตัวชี้วัดคือ ประชาชนไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อเป็นจ านวนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรที่เน้นนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศที่มี
เจ้าของภาษาสอนจริงๆและมีการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทาง อบจ.
พยายามด าเนินการให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ท าให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าบุตรหลานจะได้รับดูแล
จากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ และด้านความเป็นอยู่ในโรงเรียนโดยผู้ปกครอง
มั่นใจว่าหลักสูตรที่บุตรหลานได้เรียนนั้น เทียบเท่าได้กับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในส่วนกลาง 

  (2) เทศบาล การส ารวจความพึงพอใจจากผู้ปกครอง ได้รับผลการตอบรับที่ดีจาก
การส่งเด็กมาเรียนในพ้ืนที่ ผู้ปกครองมีความมีพึงพอใจสูง เมื่อเห็นเทศบาลเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้  
ผู้ปกครองก็ม่ันใจขึ้น และส่งลูกหลานเรียนที่บ้านก็ประหยัดขึ้น ไม่ต้องส่งไปเรียนนอกพ้ืนที่ไกลๆ 

  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาชนและครูผู้ปกครองมีความพึงพอใจ  ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาของ อบต.  มีจ านวนนักเรียนที่มาศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมขึ้นใน
แต่ละปี   
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11.9 รัฐส่วนกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการกระจายอ านาจฯ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) ให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือ หน่วงรั้ง ขัดขวาง อปท. ในการจัดการศึกษา อย่างไร 

  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด   กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในสถานะแบบนิ่งเฉย คือไม่มี
ความพยายามในการผลักดันให้เกิดการถ่ายโอนการจัดการศึกษามาสู่ท้องถิ่นอย่างชัดเจน   หลักเกณฑ์บาง
ประการของกระทรวงศึกษาธิการยังไม่เอื้ออ านวยต่อการจัดการศึกษาของ อบจ. เช่น การตั้งโรงเรียนของ
ท้องถิ่นจะต้องมีจ านวนนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาก่อน จึงจะตั้งโรงเรียนได้ ฯลฯ ท าให้การจัดการศึกษา
ของท้องถิ่นหลายๆ แห่งขาดความต่อเนื่อง 

  (2) เทศบาล   หน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนเทศบาลในการจัดการศึกษาได้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยจะมีการจัดการอบรมครูของ
เทศบาลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน อปท. ในการจัดการศึกษา  มีการร่วมกันพัฒนาครู 8 กลุ่มสาระ  พัฒนา
หลักสูตร  คณะกรรมการกระจายอ านาจฯ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น ยังไม่เห็นบทบาทใน
การสนับสนุนมากนักจะมีก็เพียงการเข้ามาตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของเทศบาล 

  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล   ภาครัฐไม่มีทั้งการสนับสนุนและขัดขวางการจัด
การศึกษาศูนย์เด็กเล็กของ อบต.   

 11.10 การยื่นขอประเมินความพร้อมในการรับถ่ายโอนสถานศึกษา และ การเตรียมความพร้อม
ในการรับถ่ายโอนสถานศึกษา 
  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีการขอประเมินความพร้อมของ อบจ. และผ่านการ
ประเมินและได้รับการถ่ายโอนโรงเรียน    อบจ.บางแห่งเคยยื่นความประสงค์รับถ่ายโอนโรงเรียนมัธยมทั้ง
จังหวัด แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการในฐานะต้น
สังกัดในการถ่ายโอนสถาบันการศึกษาให้มาสังกัด อบจ. ส่งผลท าให้ อบจ.ถูกประเมินให้ไม่ผ่านความพร้อม
ในการรับโอนสถานศึกษา   อบจ. บางแห่งได้มีการยื่นขอประเมินความพร้อมกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก แต่ทางอบจ. ไม่ด าเนินการขอรับการถ่ายโอนในเรื่องของ
สถานศึกษา เนื่องจากไม่อยากมีปัญหาเรื่องการถ่ายโอน แต่จะด าเนินการจัดให้มีโรงเรียนในสังกัดของ 
อบจ.เอง 
  (2) เทศบาล  ได้ยื่นขอประเมินความพร้อมของสถานศึกษา เช่น โรงเรียนเทศบาล ที่มี
การโอนมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ และการเพ่ิมชั้นเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เป็นต้น  ซึ่ ง ในการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาต้องมีความสัม พันธ์กับ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับท่ีดีพอสมควร จึงจะผ่านการประเมินความพร้อมได้    เทศบาลบางแห่งไม่ได้
ยื่นขอประเมินความพร้อมในการรับการถ่ายโอนสถานศึกษา และยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การถ่ายโอน เพราะปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจ านวนหลายแห่งและน่าจะเพียงพอแล้วต่อปริมาณความ
ต้องการของเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่    เทศบาลบางแห่งมีการยื่นของประเมินความพร้อมในการรับถ่าย
โอนโรงเรียนจาก สพฐ. และเคยรับการตรวจประเมินความพร้อมมาแล้ว แต่ไม่เคยได้รับการถ่ายโอน
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โรงเรียน/สถานศึกษา ทั้งท่ีเทศบาลมีความพร้อมในการจัดบริการอยู่อย่างชัดเจนโดยเฉพาะงบประมาณใน
การจัดบริการ 
  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล  ในช่วงของการถ่ายโอนภารกิจในระยะแรก อบต.บางแห่ง
มีการขอประเมิน แต่ไม่ส าเร็จเพราะช่วงนั้นมีกระแสคัดค้านจากครูทั่วประเทศ ในการขอคัดค้านด้านการ
ถ่ายโอนสถานศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบัน อบต.ไม่ได้มีการขอประเมินเพ่ือการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการศึกษาแต่ประการใด  
  11.11 ความเห็นต่อหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมของ อปท.ในการรับถ่ายโอนสถานศึกษา  
สาเหตุใดที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการถ่ายโอนสถานศึกษาสู่ อปท.  

  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพให้ อบจ.มีความพร้อมเพ่ือ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา ไม่ควรเริ่มจากการให้คณะกรรมการลงมาประเมินความพร้อม 
เพ่ือตัดสินแบบผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์เหมือนที่ผ่านมา แต่ต้องเริ่มจากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้า
มาเตรียมความพร้อมให้กับ อปท.อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านกฏหมาย โครงสร้างองค์กรและบุคลากร 
กล่าวคือ ถ้าส่วนราชการต่างๆ มีความจริงใจในการกระจายอ านาจ ต้องเข้ามาช่วยพัฒนา อปท.ให้มีความ
พร้อมก่อน ไม่ใช่การใช้เครื่องมือประเมินมาเป็นเงื่อนไขเพ่ือขัดขวางการกระจายอ านาจ      ปัจจัยหลักที่
เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการถ่ายโอนสถานศึกษาก็คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานั้น
ที่ไม่มีความสมัครใจถ่ายโอนสถานศึกษาของตนมาอยู่ในความดูแลของ อบจ. เนื่องจากเกรงว่าสถานภาพ
ของตนจะด้อยลง     อุปสรรคในการถ่ายโอน คือ เรื่องของขวัญและก าลังใจของบุคลากร  

  (2) เทศบาล  หลักเกณฑ์ในการประเมินความพร้อมของ อปท. มีความเหมาะสมแล้ว 
ปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอน คือ บุคลากรทางการศึกษายังไม่มีความพร้อมเมื่อต้องรับการถ่ายโอน และ
เกรงว่าการถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรมาสังกัดกับท้องถิ่นจะไม่ครบทุกกระบวน ซึ่งจะท าให้การพัฒนา
หรือการด าเนินการของเทศบาลเกิดปัญหาอุปสรรคได้ในภายหลัง  มีข้อที่เป็นอุปสรรคบางประการของ
หลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมของ อปท.ในการรับถ่ายโอนสถานศึกษาที่ให้อ านาจการตัดสินใจผูกติด
กับเขตพ้ืนที่การศึกษา  นอกจากนั้นอุปสรรคในการถ่ายโอนสถานศึกษาสู่ อปท. คือ ความวิตกกังวลของ
ครูในเรื่องความก้าวหน้าในการท างาน 

  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่ได้มีการยื่นขอประเมิน เพราะทางบุคลากรที่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้เห็นความส าคัญที่จะมาอยู่กับอบต.เพราะข้าราชการครูมีข้อพิจารณาเรื่อง
ศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการ ระหว่างการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทย 

 11.12  ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาของท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  รัฐบาลจะต้องการกระจายอ านาจให้ อปท.ดูแล 
โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ของท้องถิ่นเอง เพราะมีความใกล้ชิด และให้ อปท.สามารถสร้างหลักสูตรเฉพาะที่
เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นตนได้อ่างเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นในการธ ารงรักษาวัฒนธรรมและประเพณี
ของท้องถิ่น    การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ให้นักเรียนมีความศักยภาพทางภาษา เพ่ือให้สามารถต่อ
ยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ง่าย     เมื่อ อปท. รับโอนสถานศึกษามา จะต้องก าหนดให้ชัดเจน
ว่าบริหารจัดการอย่างไร  ปัจจุบันครูผู้สอนต้องคอยฟังค าสั่งจากผู้บริหาร อบจ.   ถ้าผู้บริหาร อบจ. มี
วิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษา ให้การส่งเสริมหรือสนับสนุน ก็จะท าให้โรงเรียนมีมาตรฐานที่ดีได้    ผู้บริหาร
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ของท้องถิ่นที่ต้องให้ความส าคัญกับการศึกษา จะต้องรักในการศึกษาจึงจะท าให้การศึกษาของท้องถิ่น
ก้าวหน้าไปได้  การศึกษาควรที่จะมีการต่อยอด เช่น ควรจะมีการศึกษาตั้งแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลัย 
ในแต่ละพ้ืนที่ให้ทัว่ถึงทุกจังหวัด ในปัจจุบันมีแนวคิดที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัย “อันดามัน” เพ่ือต่อยอดทาง
การศึกษา และกระจายความศึกษาให้เท่าเทียมเช่น หากมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ก็ควรที่จะมีโรงเรียนที่สอน
ในด้านนี้ตั้งแต่ประถมจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือความต่อเนื่องของการเรียน 

  (2) เทศบาล  การจัดการศึกษาของท้องถิ่น หาก อปท. ด าเนินการเพียงล าพัง ก็จะ
ขาดงบประมาณในการด าเนินงานได้ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี สนับสนุนอย่างจริงจัง บุคลากร 
อปท. ต้องมีความรู้ความสามารถ  ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบ
การศึกษา ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนาการศึกษาในระดับท้องถิ่น   อปท.ในเขตจังหวัดควร
มาร่วมกันท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายกลุ่มจังหวัด เช่น  
กลุ่มจังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม  อปท.ควรจัดการศึกษาเพ่ือผลิตเข้าสู่โรง งานอุตสาหกรรม    
การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาท้องถิ่นนั้น อปท.จะต้องได้รับโอกาสในการ
เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเอง และควรเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนทางการศึกษาของท้องถิ่น นอกจากนี้ แต่ละท้องถิ่นควรมีหลักสูตรเฉพาะของท้องถิ่นเองด้วย 

  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล    รัฐบาลควรมีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาของ
ท้องถิ่นให้เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงเรื่องการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่น
เกิดความคล่องตัวและมีคุณภาพ 
 

12. ข้อเสนอแนะการบริการสาธารณะด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 นับตั้งแต่การมีนโยบายการถ่ายโอนสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ อปท.จัดท า
บริการสาธารณะด้านการศึกษา มีปฏิกิริยาทางนโยบายจากบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่ต้องการ
ถ่ายโอนสถานศึกษาไปให้ อปท.  และฝ่ายการเมืองมีทิศทางเห็นพ้องด้วยกับฝ่ายข้าราชการประจ า จน
น าไปสู่การผลักดันให้ชะลอการถ่ายโอนโดยมติคณะรัฐมนตรีในปี 2547 จนน าไปสู่การสร้างเกณฑ์การ
พิจารณาถ่ายโอนสถานศึกษาไป อปท. ด้วยกฎเกณฑ์การประเมินความพร้อมของ อปท. ที่จะรับถ่ายโอน
สถานศึกษา   กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้กระบวนการถ่ายโอนสถานศึกษา ช่วง
ระหว่างปีการศึกษา 2549 – 2557 มีเพียง 485 แห่ง เท่านั้น โดยมีการถ่ายโอนมากที่สุดในปีการศึกษา 
2549 และมีแนวโน้มลดลงในปีต่อ ๆ มา ทั้ง ๆ ที่มีอปท. ต้องการรับการถ่ายโอนจ านวนมาก แต่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ 

 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีการถ่ายโอนสูงสุดจ านวน 233 แห่ง โดย อปท. ที่รับโอน คือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (การรับโอนของ อบจ.พบว่า อบจ.ขนาดใหญ่ เช่น อบจ.นคราชสีมา รับโอนถึง 
58 แห่ง อบจ.ชัยภูมิ รับโอน 25 แห่ง อบจ.มหาสารคาม รับโอน 19 แห่ง อบจ.ขอนแก่น รับโอน 18 แห่ง
และ อบจ.กาฬสินธุ์ รับโอน 13 แห่ง)  รองมาคือ ระดับประถมศึกษา 208 แห่ง อบจ.รับโอน 56 แห่ง 
เทศบาลเมืองรับโอน 29 แห่ง เทศบาลต าบล รับโอน 68 แห่ง และ อบต. 54 แห่ง    ส่วนสถานศึกษาแบบ
ขยายโอกาส มีการถ่ายโอน 44 แห่ง  อบจ.รับถ่ายโอน 34 แห่ง   จากตัวเลขการถ่ายโอนสะท้อนว่า อบจ. 
ที่เป็น อปท.ขนาดใหญ่มีศักยภาพสูงการจัดการศึกษา และ สามารถรับถ่ายโอนสถานศึกษาได้  ส่วน 
เทศบาล และ อบต. ที่เป็น อปท.มีเขตพ้ืนที่จ ากัด   รายได้จ ากัด สามารถรับโอนได้ไม่มากนัก 
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 ในด้านการวัดพึงพอใจของประชาชนการจัดการศึกษาของ อปท. เป็นเครื่องยืนยันว่าประชาชน 
มีความพึงพอใจระดับสูงในการจัดการศึกษาของ อปท.  ในด้านประสิทธิผลของการเรียนการสอนหรือ
คุณภาพของการจัดการศึกษาที่วัดจากการทดสอบทางวิชาการก็พบว่านักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.  มี
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด 

 ดังนั้น จึงมีความเห็นทางนโยบายว่า ควรที่จะผลักดันให้มีการถ่ายโอนสถานศึกษาไปให้ อปท.
จัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม คือ 

 (1) กรณีของกรุงเทพมหานคร มีการรับถ่ายโอนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเพียง 1 แห่ง 
เท่านั้น อาจเนื่องมาจาก กรุงเทพมหานครได้มีการจัดการศึกษาของตนเองอย่างเต็มรูปแบบอยู่แล้ว จึงไม่
จ าเป็นต้องรับการถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 (2) ควรพิจารณาให้ อบจ.ที่เป็น อปท.ขนาดใหญ่รับภารกิจด้านการศึกษาโดยตรง และเป็น
เป้าหมายหลักในการรับถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ คล้ายกับในอดีตที่การศึกษาประชาบาลที่อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของ จังหวัด(ที่เป็นราชการบริหารส่วนจังหวัด)ซึ่งปัจจุบันคือ อบจ. แต่ต่างกันที่ 
อบจ.ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ภายการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(กระทรวงมหาดไทย)จึงไม่ย้อยรอยไปสู่อดีตช่วงก่อนปี พ.ศ. 2521 ที่มีการประท้วงของโรงเรียน
ประชาบาลให้ออกจากกระทรวงมหาดไทยไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  แต่เป็นแนวคิดที่ควรให้ อบจ. 
ท าหน้าที่จัดการด้านการศึกษาลักษณะเดียวกับกรุงเทพมหานคร 

 (3) ควรมีการปรับปรุงโดยมุ่งให้ อบจ. ท าหน้าที่หลักด้านการศึกษา และมีการผลักดันให้มีการ
ถ่ายโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปให้ อบจ. ตั้งแต่ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ประถมศึกษา 
ถึง มัธยมศึกษา) 

 (4) อบจ.ที่มีความพร้อม และมีศักยภาพสูงที่จะจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เอง กระทรวง
ศึกษาควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ อบจ.ได้ร่วมจัดการศึกษาแบบ “สหการ” กับ อบจ.ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
เช่นเดียวกับพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน  (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง) มีข้อเสนอร่วมกันจัดตั้งมหาวิทยาลัยอัน
ดามันขึ้นเพ่ือจัดการศึกษารองรับต่อความต้องการในธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดแถบฝั่งทะเลอันดามัน 

 (5) การถ่ายโอนสถานศึกษาไปยังเทศบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการปรับให้มีเป้าหมาย
การถ่ายโอนไปให้ เทศบาลนคร(ทุกแห่ง) และ เทศบาลเมือง(ที่เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด)  

 (6) หาก อบจ. และเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ใดมี่มีศักยภาพ และ มีความพร้อมในการจัดตั้ง
สถานศึกษาข้ึนเอง กระทรวงศึกษาควรให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง  หากจ าเป็นต้องด าเนินกิจการร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ อบจ. หรือ เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ก็ให้ด าเนินการได้ 

 (7) องค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ และ กระทรวงที่รับผิดชอบด้านการศึกษา ควรร่วมมือ
กันเร่งจัดระบบการบริหารบุคคลพนักงาน(ข้าราชการ)ท้องถิ่น โดยเฉพาะในสายวิชาชีพครู ให้มี
ลักษณะเฉพาะในสายวิชาชีพ  และมีการวางกฎเกณฑ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้คนมีความรู้ในสาขาวิชาการต่าง 
ๆ สมัครเป็นครูในสังกัด อบจ. หรือ เทศบาล หรือ จูงใจให้ข้าราชการครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการถ่าย
โอนไปสังกัด อปท. (แรงจูงใจ เช่น การเติบโตในต าแหน่งวิชาชีพ  การมีอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงิน
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ประจ าต าแหน่งคุณวุฒิ) และการบริหารงานบุคคลของ”ครู สังกัด อปท.” ไม่ว่าจะเป็น อบจ. หรือ 
เทศบาล ให้เป็นรูปแบบเดียว 

 (8) ควรทบทวนการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปให้ เทศบาลต าบล และ อบต. เนื่องจาก
ความพร้อมยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร และจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการลงทุนด้านการศึกษาที่สูง  แต่
ถ้า เทศบาลต าบล และ อบต. จะร่วมมือกันจัดการการศึกษาแบบ “สหการ” หรือ “การกระจายอ านาจ
การศึกษาเชิงพ้ืนที่” ก็ให้ยื่นความจ านงต่อองค์กรที่รับผิดชอบด้านการกระจายอ านาจพิจารณา ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 (9) ควรสนับสนุน และ ผลักดันให้ เทศบาลต าบล และ อบต. จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย (ก่อน
การศึกษาภาคบังคับ) เช่น โรงเรียนอนุบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยวางเป้าหมายให้ทุกต าบลต้องมี
โรงเรียนอนุบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อย 1 แห่ง 

 (10) หากเทศบาลต าบล (ที่ยกฐานะมาจาก อบต.ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งต าบล) และ อบต. ใดมี
ความประสงค์จะจัดระบบการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่การศึกษาขั้นปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ระดับอนุบาล 
ระดับปฐมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และมีศักยภาพ แผนปฏิบัติการฯ ควรก าหนดให้ มีความร่วมมือ
กับ อบจ.ในการจัดการศึกษาร่วมกัน 
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บทที่ 5 

บริการสาธารณะด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ 

การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
 

บริการสาธารณะด้านบริการทางสังคมและสุขภาพ1 

 บริการสาธารณะด้านสังคมและสุขภาพที่ อปท. ด า เนินการมีหลายประการ อาทิ สถาน
สงเคราะห์/สถานที่พักพิงและ/หรือการบริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาสลักษณะต่างๆ การสนับสนุนทางด้านสุขภาพ การกีฬา และกิจกรรมนันทนาการที่จ าเป็น การ
จัดระบบสวัสดิการหรือหลักประกันทางสังคม (social safety net) ฯลฯ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
คนกลุ่มด้อยโอกาสหรือกลุ่มที่ต้องพ่ึงพา อปท. จะสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและสมศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ 

 การปรับตัวของกระทรวงสาธารณสุขในการกระจายอ านาจด้านสุขภาพมีต่อเนื่องในยุค พ.ศ.2518 
ถึงก่อนปี พ.ศ.2540 งานด้านสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่อยู่ภายใต้การดูแลของนายแพทย์ส าธารณสุข
จังหวัด ซึ่งขึ้นตรงกับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดูแลภารกิจหลากหลายด้าน อาทิ ก าหนด
แนวทางดูแลการสาธารณสุขมูลฐาน มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้แก่ อสม. ในการดูแลประชาชนบาง
ประการ และกระจายงบประมาณด้านการสาธารณสุขลงไปยังหมู่บ้ าน จนกฎหมายก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจปี 2542 ได้ส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจและต้องมีการจัดบทบาทหน้าที่ใหม่
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในการดูแลระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
ร่วมกัน  หน้าที่ของราชการส่วนกลางคือก ากับดูแลและบริหารจัดการระบบสุขภาพในภาพรวมของ
ประเทศเพ่ือให้มีมาตรฐานบริการ คุณภาพ และมีการตรวจสอบอย่างทั่วถึง และให้เกิดความเท่าเทียม ใน
ด้านสุขภาพระหว่างประชาชนพ้ืนที่ต่างๆ ส่วนในระดับจังหวัดมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการสุขภาพระดับ
พ้ืนที่ (กสพ.)” ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหลายฝ่าย รวมถึงผู้บริหารของ อปท. ในการก าหนดนโยบายและ
แผนสุขภาพในระดับพ้ืนที่ ก าหนดแผนงานและงบประมาณในด้านสุขภาพ และรวมถึงมีอ านาจหน้าที่ใน
การพิจารณาถ่ายโอนภารกิจที่เห็นว่าสามารถให้ อปท. ปฏิบัติเองได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลมาตรฐาน
โดย กสพ. ซึ่งที่ผ่านมามีการถ่ายโอนงานเหล่านี้ไปแล้ว อาทิ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรคบางเรื่อง 
รวมทั้งงานรักษาพยาบาล หรือฟ้ืนฟูสภาพอย่างง่าย และงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน เป็นต้น 

 การถ่ายโอนสถานบริการสุขภาพ กสพ. ยึดแนวนโยบายว่าจะต้องมีการถ่ายโอนไปทั้งระบบเป็น
เครือข่ายที่ประกอบด้วยสถานพยาบาล 3 ระดับ โดยงานบริการสุขภาพที่ต้องใช้เทคนิควิชาชีพ และ
ต้องการระบบส่งต่อ ให้ด าเนินการทั้งระบบเป็นเครือข่ายสถานบริการ ภายใต้การควบคุมก ากับของ 
คณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนที่ หลักส าคัญในการด าเนินการของสถานบริการสุขภาพคือมีความคล่องตัว 
และมีอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารงานทั้งระบบเป็นเครือข่ายบริการ และในระยะยาวสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานเป็นอิสระอย่างเต็มรูปและอยู่ภายใต้การก ากับของ อปท.ซึ่ง

                                                           
1 ที่มาของข้อมูลในการศึกษาในบทนี้ มาจาก “โครงการวิจัยประเมินผลการกระจายอ านาจของไทยระยะ 15 ปี” ที่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด าเนินการ
ให้กับ ส านักงานคณะกรรมการกการกระจายอ านาจฯ ส านักนายกรัฐมนตรี ,สิงหาคม 2557          (บทที่ 20   นักวิจัยที่รับผิดชอบ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักด์ิ  
เครือเทพ) 
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ถ้าหาก อปท. มีความพร้อมและร้องขอให้มีการถ่ายโอนสถานบริการสุขภาพนั้น จะต้องผ่านการประเมิน
ความพร้อมจาก กสพ. 

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   มาตรา 16 ได้ก าหนดหน้าที่ของเทศบาล เมือง
พัทยา อบต. และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ทางด้านสาธารณสุขและการบริการทางสังคมและสังคม
สงเคราะห์หลายประการดังนี้  “.....(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส...(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดระเบียบเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 

(13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (19) การสาธารณสุข การ
อนามัยของครอบคัว และการรักษาพยาบาล  (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน…….”
นอกจากนี้ ในกรณีของ อบจ. และ กทม. มาตรา 17 ของกฎหมายฉบับเดียวกันกาหนดให้ “……(19) การ
จัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  (27) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส......” 

 นอกจากกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. แล้วนั้น กฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทยังได้ก าหนดภารกิจทางด้านสาธารณสุขและบริการทาง
สังคมของ อปท. ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2-1 อ านาจหน้าที่ด้านสังคมและสาธารณสุขตามกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่น 
เทศบาล  

อบต. ต าบล เมือง นคร 

หน้าที่ที่ต้องท า หน้าที่ที่ต้องท า 

ป้องกันและระงับโรคติดต่อ, 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร 

ป้องกันและระงับโรคติดต่อ,
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร, 
ให้มีและบ ารุงสถานที่ทาการ
พิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้, ให้มีและ
บ ารุงส้วมสาธารณะ 

ป้องกันและระงับโรคติดต่อ, 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก ยาว
ชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ, ให้มี
และบ ารุงสถานที่ท าการพิทกัษ์
รักษาคนเจ็บไข้, ให้มีและบ ารุง
ส้วมสาธารณะ,ให้มีและบ ารุง
การสงเคราะห์มารดาและเด็ก, 
กิจการซ่ึงจ าเป็นเพื่อการ
สาธารณสุข, การควบคุม
สุขลักษณะและอนามัยในร้าน
จ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ 
และสถานบริการอื่น 

 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ, 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร 

หน้าที่ที่เลือกท าได ้ หน้าที่ที่อาจท าได ้

 ให้มีสุสานและฌาปนสถาน, ให้
มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทกัษ์
รักษาคนเจ็บไข้ 

ให้มีสุสานและฌาปนสถาน, ให้มี
และบ ารุงการสงเคราะห์มารดา
และเด็ก,ให้มีและบ ารุง
โรงพยาบาล,จัดท ากิจการซ่ึง
จ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข,ให้มี
และบ ารุงสถานที่สาหรับการ
กีฬาและพลศึกษา,ให้มีและบ ารุง
สวนสาธารณะ สวนสัตว์และ

ให้มีสุสานและฌาปนสถาน, ให้มี
และบ ารุงโรงพยาบาล,ให้มีและ
บ ารุงสถานที่สาหรับการกีฬา
และพลศึกษา,ให้มแีละบ ารุง
สวนสาธารณะ สวนสัตว์และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม 
การกีฬา การพกัผ่อนหย่อนใจ
และสวนสาธารณะ 
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สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 

 อ านาจของ อปท. ทางด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุขตามกฎมายอ่ืนๆ มีอีกหลายประการ 
อาทิ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ก าหนดให้ อปท. มีหน้าที่ดูแลด าเนินงานควบคุมในด้าน
สาธารณสุข เช่น การจัดให้มีและควบคุมตลาด การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าสะอาด งานคุ้มครองสุขภาพ
จากมลพิษ การดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จ าหน่ายหรือสะสมอาหาร หรือการจ าหน่าย
สินค้าในที่/ทางสาธารณะ เป็นต้น ส่วน พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ก็ได้ก าหนดหน้าที่ อปท. ในการส่งเสริมและดูแลคุณภาพชีวิตให้แก่
คนพิการ เป็นต้น 

 บริการสาธารณะที่มีการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจ 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องด าเนินการถ่ายโอนงานจัดบริการสุขภาพในระดับ
จังหวัด อ าเภอ และต าบล ที่ด าเนินการแต่เดิมโดยโรงพยาบาลศูนย์ (25 แห่ง) โรงพยาบาลทั่วไป (67 
แห่ง) โรงพยาบาลชุมชน (714 แห่ง) และสถานีอนามัย (9,661 แห่ง) และให้คณะกรรมการสุขภาพระดับ
พ้ืนที่ (กสพ.) เป็นผู้ก ากับดูแลเครือข่ายสถานบริการสุขภาพทั้ง 3 ระดับ  

2. กรมอนามัย มีภารกิจที่ต้องถ่ายโอนหลายด้าน แต่หลักๆ คือการตั้งงบประมาณไว้ที่กรม แล้ว
จัดส่งให้ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ กสพ. ภารกิจเหล่านี้ได้แก่ 

 2.1 งานส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ (1) การแก้ไขปัญหาเด็กน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์ (2) ส่งเสริม
สุขภาพเด็กกลุ่มวัยเรียนและเยาวชน (3) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก (4) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย
ท างาน (5) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (6) ทันตสาธารณสุข (7) งานโภชนาการ (8) งานวางแผน
ครอบครัว และพัฒนาประชากร (9) งานส่งเสริมการออกก าลังกาย (10) การพัฒนาอนามัยชุมชนในพ้ืนที่
สูง (11)สนับสนุนเงินอุดหนุนพ่ีเลี้ยงเด็ก ในศูนย์สาธิตเพ่ือการพัฒนาเด็กเล็ก (12) สนับสนุนเงินอุดหนุน
ภาคเอกชน ที่ให้บริการท าหมัน  

 2.2 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (1) งานเฝ้าระวัง และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (2) 
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (3) งานคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษ  

 2.3 งานจัดหาน้ าสะอาด ได้แก่ (1) จัดหา และพัฒนาน้ าสะอาด 

 2.4 งานสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่ (1) งานสุขาภิบาลอาหาร 

 2.5 งานอาชีวอนามัย ได้แก่ (1) งานพัฒนาอาชีวอนามัย และอาชีวเวชกรรม 

 3. กรมควบคุมโรค มีภารกิจที่ถ่ายโอนมีดังนี้  (1) การพัฒนาบุคลากร และชุมชนเพ่ือการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ  (2) การปฏิบัติการเฝ้าระวังด าเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อใน
ท้องถิ่น (3) การวินิจฉัย และรักษาพยาบาลเบื้องต้น เช่น กิจกรรมการค้นหาเจาะโลหิตตรวจใน
ห้องปฏิบัติการ การจ่ายยาสาหรับโรคมาลาเรีย และโรคเท้าช้าง เป็นต้น (4) จัดหาเวชภัณฑ์ และวัสดุ
วิทยาศาสตร์ เช่น ยาต่อต้านเชื้อไวรัสเอดส์ วัคซีน เป็นต้น (5) การสนับสนุนการด าเนินงานควบคุมป้องกัน
โรคเรื้อน   โดยกรมควบคุมโรคจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองโดยการท างานร่วมมือกับ อปท. ใน
การเฝ้าระวัง การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบรายงานโรคติดต่อของท้องถิ่น รวมทั้งให้ค าปรึกษาทาง
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วิชาการกับ อปท. และจะต้องพัฒนาเครื่องชี้วัดของการป้องกันโรคติดต่อ ทั้งตัวชี้ วัดทางระบาด
(epidemiology) หรือตัวชี้วัดทางปฏิบัติการ (operational) และส่งเสริมบุคลากรของ อปท. ให้มีความรู้
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 4. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีภารกิจที่ต้องถ่ายโอน อาทิ การผลิตสื่อ และ
หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารและยา การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภค ความรู้ใน
การบริโภค และเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม การสร้างและขยายเครือข่าย การมีส่วนร่วมในงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้านสาธารณสุข (คบส.) ของผู้บริโภคในท้องถิ่น และการตรวจสอบติดตาม คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในสถานที่จาหน่ายตามที่ระบุใน พ.ร.บ.แต่ละประเภท ต่อจากนั้นทาง อย. จะต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน อปท. อาทิ แผนการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรของ 
อปท. เพ่ือให้มีความพร้อมในการได้รับแต่งตั้งเป็น “พนักงานเจ้าหน้าที่” เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทใหม่
ในการคุ้มครองผู้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. กรมสุขภาพจิต ต้องถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้ กสพ. กทม. และเมืองพัทยา ในเรื่อง
งานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมาย โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การผลิต
สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การสารวจวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ด้านสุขภาพจิต ของคน
และชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น 

6. กรมพัฒนาชุมชน มีภารกิจหลายด้านที่จะต้องถ่ายโอนให้แก่ อปท. อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งานส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการถือครองแนวแม่น้าลาธาร 
การสร้างงานสาหรับกลุ่มอาชีพ การสร้างกิจกรรมของหมู่บ้านให้พึ่งพาตนเองได้ การสนับสนุนเงินทุนเพื่อ
การออมของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ และการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรี เป็นต้น โดยภารกิจเหล่านี้
ส่วนใหญ่จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 

7. กรมสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีภารกิจที่ถ่ายโอนหลายประการ
ให้แก่ อปท. อาทิ เงินช่วยเหลือผู้สูงวัย เงินช่วยเหลือผู้พิการ เงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย 
สวัสดิการเด็กและเยาวชน ซึ่งมีลักษณะเป็นการบังคับถ่ายโอนภารกิจ และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในปี 
พ.ศ. 2544 

แนวนโยบายและทรัพยากรของ อปท. ในด้านสังคมและสาธารณสุข 

อปท. ส่วนใหญ่มีนโยบายแบบตั้งรับ และมองขอบเขตการให้บริการด้านสาธารณสุขและบริการ
ทางสังคมอย่างแคบ หรือเน้นการด าเนินกิจกรรมลักษณะเดิมๆ ในการส่งเสริมสุขภาพหรือบริการทาง
สังคม อาทิ การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยการท างานร่วมกับ อสม. การส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
เต้นแอโรบิค บริการให้ค าปรึกษาและดูแลเกี่ยวกับสุขภาพจิตและ/หรือสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ การ
ออกหน่วยสัญจรบริการทางการแพทย์ไปทุกอ าเภอ หรือการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน
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กีฬานักเรียนภายในจังหวัด การฉีดควัน/ใส่ทรายอะเบตป้องกันลูกน้ายุงลาย เป็นต้น ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอ
ต่อความท้าทายทางด้านสังคมและสุขภาพที่เกิดข้ึนรอบๆ พ้ืนที่ อปท. 

อย่างไรก็ดี มี อปท. เพียงประมาณร้อยละ 10 ที่ริเริ่มนโยบายและการด าเนินการด้านสุขภาพและ
บริการทางสังคมอย่างเข้มข้น อาทิ อบจ. หนองบัวล าภูมีนโยบายเร่งด่วนที่เป็นรูปธรรมใน 3 ด้านคือ (1) 
การจัดตัง้กองทุนเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพให้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ (2) มุ่งพัฒนา
ระบบงานการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมมาตรฐาน และ (3) สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
จังหวัด และได้ด าเนินการพัฒนาระบบรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ให้เต็มพ้ืนที่จังหวัด  สว่นใน
กรณีของเทศบาลนครนนทบุรีก็ตอบสนองต่อความท้าทายในปัญหาการมีผู้สูงอายุ โดยมีนโยบายจัดบริการ
ด้านสังคมและสาธารณสุขให้รอบด้าน และก าลังดาเนินการจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนคร
นนทบุรี ซึ่งจะเป็นศูนย์ที่ครบวงจร (Home Healthcare) เป็นต้น และ กรณีของ อบต.หัวง้ม จ.เชียงราย 
ริเริ่มการดูแลสุขภาพและสังคมหลายด้าน เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลหัวง้มเพ่ือดูแลและเตรียมความ
พร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจให้ผู้สูงอายุ เนื่องจากในต าบลมีจ านวนผู้สูงอายุถึง 1,267 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 20 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในต าบลหัวง้ม และประสบปัญหาการฆ่าตัวตาย ขาดการดูแล
เพราะแยกขาดจากครอบครัว เกิดโรคซึมเศร้า และยังมีปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ หลาย
ประการ และยังได้จัดให้มี “กลุ่มหมอน้อย” จากอาสาสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีทักษะในการดูแล
ผู้สูงอายุรู้จักปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสาช่วยเหลือ
สังคมอย่างสร้างสรรค์มีจิตส านึกรักบ้านเกิดของตนเอง เป็นต้น 

การเตรียมการด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณของ อปท. ในงานด้านสังคมและสาธารณสุข 
เทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานดังกล่าวระหว่าง 14 - 17 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.
2556) และมีงบประมาณเพ่ือการจัดบริการด้านดังกล่าวโดยเฉลี่ยประมาณ 1.25 ถึง 2.97 ล้านบาทต่อปี
ระหว่างปีงบประมาณ 2551 - 2555 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือคณะผู้บริหารเทศบาลนครและเทศบาลเมือง
ได้ให้ความส าคัญกับแผนงานด้านบริการทางสังคมโดยการจัดสรรงบประมาณให้ราวร้อยละ 2.13 ถึง 3.76 
โดยเฉลี่ยของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั่นเอง ในท านองเดียวกัน ข้อมูลด้านบริการทางสาธารณสุข 
บ่งชี้ว่าเทศบาลนครมีบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านนี้ (รวมงานจัดเก็บขยะ) จ านวนเฉลี่ย 113 คน และ
เทศบาลเมืองมีบุคลากรเพ่ืองานนี้ราว 32 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2556) และมีงบประมาณเพ่ือการบริการทาง
สาธารณสุขราว 6.01 ล้านบาทโดยเฉลี่ยระหว่างปีงบประมาณ 2551 - 2555 ส าหรับเทศบาลนคร หรือคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4.30 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลนคร และราว 3.05 ล้าน
บาทต่อปีส าหรับเทศบาลเมือง หรือคิดเป็นราวร้อยละ 9.19 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล
เมืองตามลาดับ เทศบาลต าบลและ อบต. มีข้อจ ากัดในการดูแลและให้บริการทางสังคมสาธารณสุข
ค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับเทศบาลที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยเฉลี่ยทั้งในด้านบุคลากรและในด้านงบประมาณ 
กล่าวคือ เทศบาลต าบล มีบุคลากรดูแลงานด้านบริการทางสังคมโดยเฉลี่ย 4 คน และมีงบประมาณ
ด าเนินการและลงทุนในด้านนี้ราว 4.08 แสนบาทต่อปี และมีบุคลากรด าเนินการด้านสาธารณสุขราว 7 
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คนโดยเฉลี่ยต่อเทศบาลต าบล และมีงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการภารกิจนี้ราว 6.07 แสนบาทต่อปี
โดยเฉลี่ย ส่วน อบต. มีบุคลากรด้านสังคมและด้านสาธารณสุขราว 4 คนโดยเฉลี่ยต่อด้านตามล าดับ และ
มีงบประมาณเพ่ือการด าเนินภารกิจทั้งสองด้านราว 2.39 ถึง 4.12 แสนบาทต่อปีโดยเฉลี่ยระหว่าง
ปีงบประมาณ 2551 - 2555 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนถึงข้อจ ากัดทางด้านปัจจัยน าเข้า 
(management inputs) ส าหรับเทศบาลต าบลและ อบต. ในการด าเนินภารกิจทั้งสองด้านนี้พอสมควร 

 บริการทางสังคมและบริการด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ภาพรวมเกี่ยวกับบริการทางสังคมที่ อปท. จัดให้นั้น บริการทางสังคมประเภทที่ไม่ต้องการการ
ด าเนินงานที่ต่อเนื่องมากนัก ดังเช่น สนามกีฬา/ลานกีฬา/ลานออกก าลังกาย ฯลฯ มักได้รับความสนใจ
ด าเนินการโดย อปท. ค่อนข้างมาก   บริการทางสังคมที่ต้องการความต่อเนื่องในการด าเนินการหรือ
ต้องการการสนับสนุนเชิงนโยบาย/งบประมาณอย่างจริงจังจาก อปท. ดังเช่น ศูนย์บริการผู้สูงอายุหรือ
สถานสงเคราะห์ในลักษณะต่างๆ กลับมิได้รับความนิยมหรือความสนใจในการด าเนินการจาก อปท. 
เท่าที่ควร แม้ว่า อบจ. เทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง จะมีบุคลากรในด้านนี้ที่มีความพร้อมมากกว่า
เทศบาลต าบลหรือ อบต. ก็ตาม แต่ก็มิได้ปรากฏข้อมูลชัดนักว่า อปท. ขนาดใหญ่จะมีการด าเนินการ
บริการทางสังคมที่เข้มข้นกว่าแต่ประการใด 

 บริการด้านสาธารณสุขของ อปท. สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) การบริการ
รักษาพยาบาลในขั้นต้น (2) การสาธารณสุขเชิงป้องกัน และ (3) การสนับสนุนระบบงานด้านสาธารณสุข
ความเข้มข้นของการด าเนินการด้านสาธารณสุขของ อปท. ยังไม่สูงมากนัก ส่วนใหญ่เป็นภารกิจด้าน
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานที่สามารถด าเนินการได้โดยที่มิได้มีความสลับซับซ้อนนัก ดังเช่นการบริการสาธาร
สุขเชิงป้องกัน แต่ถ้าหากพิจารณาถึงบริการด้านสุขภาพที่เข้มข้นขึ้นและต้องการความต่อเนื่องในการดูแล
ประชาชนกลุ่มต่างๆ มากขึ้นแล้วนั้น ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่มีความท้าทายต่อความสามารถในการด าเนินงาน
ของ อปท. ดังเช่นการบริการด้านตรวจรักษาพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขที่พบว่า อปท. จ านวน
ไม่ก่ีแห่งที่มีขีดความสามารถในการให้บริการในระดับดังกล่าว และมักเป็น เทศบาลนครและเทศบาลเมือง    
เทศบาลขนาดใหญ่มุ่งให้การสนับสนุนการจัดบริการทางสาธารณสุขโดยการจัดสรรงบประมาณให้ใน
สัดส่วนที่สูงกว่า อปท.ขนาดเล็ก ขีดความสามารถทางด้านทรัพยากรทางการเงินการคลังและทางด้าน
บุคลากร โดยเฉพาะของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองสูงกว่าเทศบาลต าบลหรือ อบต. จึงส่งผลให้ความ
เข้มข้นของบริการด้านสาธารณสุขของ อปท. ขนาดใหญ่อยู่ในระดับที่สูงกว่า อปท. ขนาดเล็ก 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านสังคมและสาธารณสุข 

1. ความพึงพอใจต่อการเลือกเข้ารับบริการรักษาพยาบาลจาก อปท.  “ถ้าท่านรู้สึกเจ็บป่วย
เล็กน้อย/เจ็บป่วยทั่วไป ท่านอยากไปรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากศูนย์บริการสาธารณสุข/การตรวจ
สุขภาพของ อปท. แทนที่จะไปใช้บริการรักษาพยาบาลที่ รพ.สต.หรือที่โรงพยาบาลประจ าจังหวัด/
เอกชน” ประชาชนที่ได้ส ารวจ ร้อยละ 69.9 เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อข้อค าถามดังกล่าว ซึ่ง
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สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาพึงพอใจและม่ันใจต่อคุณภาพบริการที่จะได้รับจากศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. 
ในกรณีที่เป็นการรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหน่วยงานให้บริการอ่ืนๆ ใน
ระบบสุขภาพที่มีอยู่ในพ้ืนที่ อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลประจ า
จังหวัด/อ าเภอ หรือโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น 

 ประชาชนที่ส ารวจจะมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับจากเทศบาลต าบลและ อบต. 
มากกว่าในระดับเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหรือ อบต. 
มักเป็นพ้ืนที่ชุมชนอยู่อาศัยหรือพ้ืนที่ชนบท ซึ่งมักมีข้อจากัดในการให้บริการทางสุขภาพจากหน่วยงาน
อ่ืนๆ มากกว่า อปท. ในพ้ืนที่ การให้บริการของเทศบาลต าบลหรือ อบต. จึงท าให้พวกเขารู้สึกว่าเข้าถึง
บริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นได้ง่ายขึ้น (access to needed service) ในขณะที่เขตเมืองดังเช่นเทศบาลนคร
หรือเทศบาลเมือง อาจมีผู้ให้บริการทางสาธารณสุขอยู่แล้วหลายประเภท ทั้ง คลินิก โรงพยาบาลของรัฐ 
โรงพยาบาลเอกชน ฯลฯ ประชาชนในเขตเมืองจึงอาจมีทางเลือกที่ไปรับบริการรักษาพยาบาลที่ดีกว่า
ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองนั่นเอง ดังนั้น ข้อเท็จจริง ในเชิงพ้ืนที่กายภาพ
ดังกล่าวจึงอาจเป็นเหตุผลทาให้ความพึงพอใจของประชาชนใน 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

2. ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจาก อปท.   “เมื่อท่านได้ใช้บริการทาง
การแพทย์/การดูแลสุขภาพของ อปท. แล้ว ท าให้ค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลของท่านหรือสมาชิก
ครอบครัวลดน้อยลง” ประชาชนส่วนใหญ่มีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันว่าค่าใช้จ่ายในด้านนี้ของครัวเรือน
ลดลงอย่างชัดเจนเมื่อได้รับบริการด้านสาธารณสุขจาก อปท. ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 77.1 ของครัวเรือน
ที่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิ่งในข้อค าถามนี้ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนใน อปท. ทุกประเภท 
(เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล และ อบต.) ยังมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ว่าบริการด้านสุขภาพของ อปท. ส่งผลท าให้รายจ่ายครัวเรือนในด้านนี้ลดน้อยลง 

3. ความพึงพอใจต่อการได้รับการดูแลด้านสุขภาพและบริการทางสังคมจาก อปท.  “ท่านคิดว่า
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยขั้นพ้ืนฐาน ใน
ระดับท่ีดีขึ้น/สูงขึ้นจาก อปท.” กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78.8 แสดงความเห็นด้วยว่าคุณภาพชีวิตของกลุ่มคน
ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้นจาก อปท.  ประชาชนในพ้ืนที่ชนบทหรือพ้ืนที่ห่างไกลดังเช่นเขต
เทศบาลต าบลหรือ อบต. มีแนวโน้มที่ประชาชนจะมีความพึงพอใจต่อบริการด้านสังคมและสุขภาพที่ได้รับ
จาก อปท. ในสัดส่วนที่สูงกว่าประชาชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองโดยเฉลี่ย  ข้อเท็จจริง
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้ว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ประชาชนเข้าถึงได้ (accessibility) โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือถิ่นทุรกันดารนั้น ประชาชนยังคงเห็นว่าเป็นเรื่องจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พวกเขามากพอสมควร 

4. ความคิดเห็นต่อผลลัพธ์ทางด้านสาธารณสุขชุมชนที่ดาเนินการโดย อปท.  “ท่านรู้สึกว่า อปท. 
มีบทบาทสาคัญที่ท าให้โรคระบาดหรือโรคภัยไข้เจ็บในชุมชนลดน้อยลง หรือท าให้ประชาชนในชุมชนมี



117 
 

สุขภาพที่ดีข้ึน” ประชาชนมีความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลและ อบต. กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80.2 สะท้อนถึงความพึงพอใจอย่างมากว่า 
อปท. สามารถดูแลป้องกันหรือลดโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ประชาชนได้อย่างดี และส่งผลท าให้พวกเขามี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   ระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมืองนั้น ประชาชนโดยเฉลี่ยมีระดับความพึงพอใจใน
ด้านดังกล่าวต่ ากว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลและ อบต. อยู่เล็กน้อย ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลและ อบต. เป็นพ้ืนที่ชุมชนขนาดเล็ก หรือประชากรมิได้อาศัยอยู่กันอย่าง
แออัดมากเท่ากับพื้นท่ีชุมชนเมืองขนาดใหญ่ดังเช่นเทศบาลนครและ/หรือเทศบาลเมือง จึงสะท้อนให้เห็น
ว่าปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหรือ อบต. อยู่ในระดับที่รุนแรงน้อยกว่า 
จึงท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจกับผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพดังกล่าว 

5. ความคิดเห็นต่อทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านสังคมและสาธารณสุขของ อปท.  
“ท่านคิดว่าบุคลากรของ อปท. ด้านสาธารณสุข/ฝ่ายพัฒนาสังคม/ฝ่ายชุมชน ขาดความรู้ความสามารถ 
หรือทักษะที่จาเป็นในการทางานช่วยเหลือประชาชน” กลุ่มตัวอย่างราวร้อยละ 60.8 เห็นว่าบุคลากร
ท้องถิ่นในงานด้านเหล่านี้มีความรู้ความสามารถที่น่าพอใจหรือน่าพึงพอใจอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ดี สัดส่วน
ความมั่นใจของประชาชนในด้านนี้จะลดน้อยลงเมื่อพิจารณาในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหรือ อบต. กล่าวคือ 
กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนมีความมั่นใจในระดับที่น้อยลงเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคลากรในระดั บ
เทศบาลต าบลและ/หรือ อบต. ในการด าเนินภารกิจด้านบริการทางสังคมและสาธารณสุข เมื่อเทียบกับ
กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองที่มีระดับความมั่นใจในความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรด้านสังคมและสาธารณสุขของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในระดับที่สูงกว่าเล็กน้อย 

6. ความคิดเห็นของประชาชนต่อทางเลือกในการรับบริการด้านสังคมและสุขภาพ “ท่านเคยคิด
จะย้ายไปอยู่ที่ อปท. แห่งอ่ืนเนื่องจาก อปท. แห่งนั้นจัดบริการด้านนันทนาการ/กีฬา สวัสดิการชุมชน 
บริการสุขภาพที่ดีกว่า อปท. ของท่าน” กลุ่มตัวอย่างราวร้อยละ 80.7 ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ต่อทางเลือกเช่นนี้ (ย้ายที่อยู่อาศัยเพ่ือให้ได้รับบริการด้านสังคมหรือสุขภาพที่ดีขึ้นจาก อปท. แห่งใหม่ ) 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ที่จะย้ายไปอยู่อาศัยในพ้ืนที่ อปท. แห่งอ่ืนๆ เพ่ือต้องการได้รับบริการที่
ดีกว่าทางด้านสุขภาพแต่ประการใด ทั้งจากความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมือง (เทศบาลนครหรือ
เทศบาลเมือง) หรือในเขตชนบท (เทศบาลตาบลหรือ อบต.) ก็ตามที่ได้รับมุมมองในลักษณะเดียวกัน  

ความคาดหวังของ อปท. ในการรับถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสังคมและสาธารณสุข 

อปท. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.3 มีความประสงค์ที่ต้องการรับถ่ายโอนภารกิจเหล่านี้มากขึ้น เช่น 
การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่ม อปท. เหล่านี้เห็นว่าหากพวกเขา
ด าเนินการจัดบริการให้แก่ประชาชนได้เองแล้วนั้น จะส่งผลท าให้สามารถดูแลประชาชนและคุณภาพชีวิต
ของพวกเขาดีขึ้นได้กว่าเดิม โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็น อบจ. ที่ยังคงมีศักยภาพในการรับถ่ายโอน
ภารกิจนี้ได้    กลุ่มตัวอย่าง อปท. ร้อยละ 72.7 มีความเห็นว่าพวกเขาไม่ต้องการรับถ่ายโอนภารกิจใน
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ด้านนี้เพ่ิมเติม เนื่องจากส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าขอบเขตภารกิจและการด าเนินการในปัจจุบันของ อปท. ดี
อยู่แล้วหรือมีความเพียงพอแล้วกับพ้ืนที่และสภาพปัญหา อีกทั้ ง อปท. ไม่มีศักยภาพมากพอที่จะ
ด าเนินการภารกิจใดๆ เพ่ิมเติมในด้านเหล่านี้  สะท้อนให้เห็นว่า อปท. ส่วนใหญ่แม้ว่าจะมีปัญหาท้าทาย
ด้านสังคม ผู้สูงอายุ และปัญหาสาธารณสุขชุมชนเพ่ิมขึ้นจากการก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมเมืองเต็มรูป แต่
ทว่ากลับไม่ประสงค์ที่จะด าเนินภารกิจเพ่ิมเติมในงานบริการด้านสังคมแต่ประการใด จึงไม่น่าแปลกใจที่จะ
พบกับข้อเท็จจริงว่า อปท. มิได้ด าเนินภารกิจทางด้านสังคมหรือการดูแลผู้สูงอายุอย่างเข้มข้นมากนัก 
(นอกจากการแจกเบี้ยเลี้ยงยังชีพรายเดือน) และที่ส าคัญคือแม้ อปท. ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงโดยเฉลี่ย
ดังเช่นเทศบาลนครที่มีความพร้อมในเชิงการบริหารจัดการสูงกว่าทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณหรือ
เครือ่งมืออุปกรณ์ ก็มิได้ประสงค์จะด าเนินภารกิจเพ่ิมเติมในด้านนี้แต่อย่างใด 

การประเมินความต้องการรับถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมเติมด้านบริการทางสาธารณสุขของ อปท.  กลุ่ม
ตัวอย่าง อปท. ร้อยละ 39.1 แจ้งว่ามีความต้องการรับถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพเพ่ิมเติม โดยเฉพาะ
สถานีอนามัย (รพ.สต.) เนื่องจากส่วนใหญ่เห็นว่าจะเป็นวิธีการที่ให้บริการแก่ประชาชนในทางสุขภาพได้ดี
ขึ้น โดยเฉพาะในระดับ อบต. นอกจากนี้ เทศบาลนครที่มีศักยภาพสูงมีความประสงค์ที่จะด าเนินการด้าน
สาธารณสุขเพ่ิมเติมเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.0) ทั้ งนี้เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
งบประมาณด้านการสาธารณสุข   กลุ่มตัวอย่าง อปท. ร้อยละ 60.9 ไม่ต้องการรับถ่ายโอนงานด้าน
สาธารณสุขเพ่ิมเติมแต่ประการใด เพราะเห็นว่า อปท. ขาดศักยภาพที่จะท างานเพ่ิมขึ้น อีกทั้ง อปท. ส่วน
ใหญ่เห็นว่าปัจจุบัน อปท. ให้บริการภารกิจด้านสาธารณสุขมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอแล้ว และมี 
อบต. บางกลุ่มที่ไม่ต้องการรับถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมองว่าบทบาทของ อบต. คือ
การหนุนเสริมหรือให้การสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนๆ ในระบบสุขภาพที่มีอยู่ในพ้ืนที่ (อาทิ ให้เงินอุดหนุน
สนับสนุนแก่ รพ.สต. ฯลฯ) แทนที่จะแสดงบทบาทเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพโดยตรงแก่ประชาชน 
(direct service provider) 

สรุป การศึกษาครั้งนี้สะท้อนว่าการบริการของ อปท. ในด้านเหล่านี้ยังเกิดขึ้นอย่างจ ากัด ไม่
เข้มข้นเพียงพอเมื่อเทียบกับสภาพความเป็นเมืองที่เจริญขึ้น และปัญหาท้าทายในทางสังคม สุขภาพ และ
ประชากรที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าหน่วยบริการ
สาธารณสุขของ อปท. ที่มีขนาดเล็กหลายหน่วยกระจัดกระจายมีแนวโน้มที่จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงใน
การให้บริการแก่ประชาชน (high unit cost) ในอนาคตหาก อปท. สามารถเพ่ิมขอบเขตการให้บริการ
ด้านต่างๆ เหล่านี้ให้ดีขึ้น มากข้ึน หรือมีการถ่ายโอนภารกิจลงไปให้แก่ อปท. มากขึ้นแล้วนั้น น่าเชื่อได้ว่า
จะส่งผลต่อเนื่องที่ท าให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านนี้ให้ดีขึ้น  แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่า
ในฐานะที่ อปท. เป็นผู้รับถ่ายโอนบริการเหล่านี้ส่วนใหญ่กลับไม่ประสงค์ที่จะรับถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมเติม
มากนัก โดยเฉพาะ อบต. หรือเทศบาลขนาดเล็กที่มองว่าตนเองมีศักยภาพที่จ ากัด ไม่สามารถรับถ่ายโอน
ภารกิจเพ่ิมเติมได้อีก หรือมองว่าบทบาทของ อปท. คือการหนุนเสริมหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่ควรเป็นผู้ที่
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จัดบริการโดยตรง จึงไม่ต้องการรับถ่ายโอนภารกิจเพ่ิม จึงก่อให้เกิดการเสียโอกาสของประชาชนที่ไม่ได้รับ
บริการด้านสังคมและสุขภาพได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าจะด าเนินการกระจายอ านาจมาถูกทิศทางแล้วก็ตาม 

ด้วยเหตุนี้การด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านนี้สามารถ
ด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ (1) การออกแบบกระบวนการและการสร้างแรงจูงใจให้มีการรับถ่ายโอนภารกิจ 
ทั้งจากหน่วยงานที่จะถ่ายโอนภารกิจและจากผู้รับถ่ายโอนภารกิจ เนื่องจากภารกิจด้านสังคมและสุขภาพ
โดยเนื้อหาแล้วเป็นงานที่มีความเฉพาะในเชิงเทคนิควิธีการ หาก อปท. ไม่พร้อมจะรับและส่วนราชการไม่
พร้อมจะถ่ายโอน การบังคับถ่ายโอนในทางกฎหมายย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใด   (2) ควรก าหนด
กระบวนการเจรจาต่อรองระหว่างส่วนราชการและ อปท. ในการรับถ่ายโอนภารกิจโดยอาจมีหน่วยงาน
กลางที่จัดให้มีกระบวนการดังกล่าวขึ้น โดยส่วนราชการจะถ่ายโอนภารกิจจะต้องมีแผนเตรียมการความ
พร้อมให้แก่ อปท. เฉพาะแห่งหรือเฉพาะรายอย่างเจาะจงและด าเนินการอย่างเข้มข้นเพียงพอที่จะให้ 
อปท. รับด าเนินการภารกิจถ่ายโอนได้อย่างต่อเนื่อง และ อปท. ก็ต้องแสดงความจ านงขอรับการถ่ายโอน
ภารกิจเพ่ือให้เกิดการเตรียมการสนับสนุนด้านบุคลากรและทรัพยากรรองรับภารกิจอย่างเพียงพอ 
(reallocation) 

ประเด็นส าคัญท่ีควรพิจารณาในการถ่ายโอนหรือไม่ถ่ายโอนบริการสาธารณะนั้น จะต้องพิจารณา 
ระหว่างการส่งเสริมขีดความสามารถในการเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชนได้มากขึ้น (accessibility to 
health and social services) และหลักประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินการของ อปท. 
(capacity) ที่จะต้องพิจารณาไปควบคู่กัน หากการถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพและบริการทางสังคมท า
ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น โดยที่ อปท. มีศักยภาพด าเนินการและ
เป็นขนาดของการจัดบริการที่ประหยัดคุ้มค่า ก็ควรมีการถ่ายโอนภารกิจเหล่านั้นให้แก่ อปท. ต่อไป และ
ด้วยเหตุนี้การใช้หลัก Subsidiarity อย่างเต็มรูปโดยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. ระดับล่างที่สุด
รับผิดชอบด าเนินการทุกประเภท อาจมิใช่ทางเลือกที่พึงประสงค์อีกต่อไปในอนาคต 

การด าเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพและบริการทางสังคมอาจก าหนดดังต่อไปนี้ โดยการ
พิจารณาถึงสภาพปัญหาท้าทายของพ้ืนที่ โดยเฉพาะในเขตเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมที่เติบ โตรวดเร็ว 
(urbanization) ศักยภาพของ อปท. ในการด าเนินภารกิจต่างๆ (capacity) และขอบข่ายการให้บริการที่
ถั่วถึงในชุมชน (accessibility) ทั้งนี้เนื่องจาก อปท. แต่ละประเภทมีจุดเด่น/ข้อจ ากัดแตกต่างกันในงาน
ด้านสังคมและสุขภาพ  เทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองมีความท้าทายในความเป็นเมืองสูงอย่างรวดเร็ว 
ย่อมต้องการอ านาจภารกิจรับผิดชอบที่สูงขึ้นเพ่ือดูแลแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งมีศักยภาพในการด าเนินที่
ค่อนข้างสูง  อบจ. มีศักยภาพค่อนข้างสูงในการด าเนินการ ในขณะที่ เทศบาลต าบลหรือ อบต. มีข้อจ ากัด
ในด้านศักยภาพด าเนินงาน/รับถ่ายโอนภารกิจ แต่มีจุดเด่นที่เป็นหน่วยจัดบริการที่กระจายในชุมชน และ
ประชาชนเข้าถึงและรับบริการได้สะดวก แนวทางการถ่ายโอนภารกิจและการก าหนดอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบเพิ่มเติมในด้านบริการทางสังคมและสาธารณสุขของ อบจ. เทศบาล และ อบต. มีดังตารางที่ 5-
2 ต่อไปนี 
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ตารางที่ 5-2 แนวทางการถ่ายโอนภารกิจด้านสังคมและสุขภาพให้แก่ อปท. ประเภทต่างๆ 

แนวทางการถ่ายโอนภารกิจด้านสังคมและสุขภาพให้แก่ อปท. ประเภท อปท. 
อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 

บริการด้านสังคม 
สถานสงเคราะห์คนชรา/บ้านพักคนชรา/ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ x x    
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care  x x x x 
สถานสงเคราะห์คนพิการ คนยากไร้ ผู้เสื่อมสมรรถภาพ ผู้ด้อยโอกาส x x    
ศูนย์ดูแล/ฟื้นฟูคนพิการ คนยากไร้ ผู้เสื่อมสมรรถภาพ แบบ Day-care  x x x x 
สนามกีฬา/ลานกีฬา/ลานออกก าลังกาย/สวนสาธารณะ x x x x x 
บริการสวัสดิการสังคมที่จ าเป็น x x x   
การให้ความดูแลสงเคราะห์ ฟื้นฟู แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ  x x x x 
การจัดการพื้นท่ีชุมชนแออัด/แหล่งเสื่อมโทรมในชุมชน  x x   
การดูแลควบคุมหอพัก  x x x  
การจัดการที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย (การเคหะสงเคราะห์) x     

บริการด้านสาธารณสุข 
โรงพยาบาล/สถานพยาบาลระดับทุติยภูมิ x     
สถานีอนามัย/รพ.สต./สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ    x x 
การโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด x x x x x 
การส่งเสริมสุขภาพประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ x x x x x 
การร่วมมือเป็นเครือข่ายในระบบบริการทางสุขภาพในพ้ืนท่ี    x x 

หมายเหตุ ไม่รวมภารกิจที่มีการถ่ายโอนมาให้ อปท. แล้วตามแผนการกระจายอานาจฉบับที่ 1 และ 2 หรือภารกิจที่ อปท. ต่างๆ 
ดาเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน 

 

บริการสาธารณะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม2 

(1) การจัดการขยะมูลฝอย 

อปท. ที่มีการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 61.81 จ าแนกเป็น อบจ. ร้อยละ 4.41 เทศบาล ร้อยละ 
45.59 และ อบต. ร้อยละ 50 โดยกิจกรรมหลัก คือ การรณรงค์การจัดการขยะครัวเรือนและโรงเรียนเพ่ือ
ลดขยะชุมชน ซึ่งเป็นงานที่ อปท. ส่วนมากได้ด าเนินการ     การจัดการขยะมูลฝอยของอปท. จ าแนกได้
เป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ (1) การด าเนินการภาคครัวเรือน (2) การเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอย และ 
(3) การก าจัดขยะมูลฝอย ในการด าเนินการภาคครัวเรือนของ อปท. นั้น พบว่า อปท.ที่ด าเนินการกับภาค
ครัวเรือนนั้น ได้มีกิจกรรมการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการคัดแยก หรือสนับสนุน
การท าขยะรีไซเคิล/น ากลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ 73.53 ซึ่งเกิดขึ้นใน อปท. ทุกระดับในสัดส่วนที่มากกว่า
                                                           
2 ที่มาของข้อมูลในการศึกษาในบทนี้ มาจาก “โครงการวิจัยประเมินผลการกระจายอ านาจของไทยระยะ 15 ปี” ที่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด าเนินการ
ให้กับ ส านักงานคณะกรรมการกการกระจายอ านาจฯ ส านักนายกรัฐมนตรี ,สิงหาคม 2557  (อ.ดร.เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม เป็นนักวิจัยโครงการที่รับผิดชอบ บทที่ 22) 
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กิจกรรมอ่ืน ๆ    อปท. ด าเนินการ การจัดการขยะรวมของชุมชนในกิจกรรมอ่ืน ๆ ดังนี้ มีแผนการ
ด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร มีระบบศูนย์รวมและระบบการบริหารจัดการขยะ
เฉพาะ ร้อยละ 23.52 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนจัดการขยะร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่าง ๆ ร้อยละ 42.65 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการ/โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะให้ประชาชนได้รับรู้ในทุกขั้นตอน ร้อยละ 57.5  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้น 
อบจ. จะด าเนินการในรูปแบบการประชาสัมพันธ์และชี้แจงการด าเนินงานให้ประชาชนรับรู้และรณรงค์ให้
ครัวเรือนลดปริมาณขยะเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากขนาดของพ้ืนที่ที่ รับผิดชอบของ อบจ. นั้นเป็นข้อจ ากัด
หนึ่งที่มีผลต่อการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ ดั้งนั้นการด าเนินการในเชิงพ้ืนที่จึง
เป็นภารกิจที่เหมาะสมกับเทศบาลและ อบต. มากกว่า 

การจัดการขยะรวมของชุมชนในเทศบาลนั้น เทศบาลส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 มีการ
ด าเนินการในทุกกิจกรรม และเมื่อเปรียบเทียบกับการด าเนินการของ อบต. พบว่า อบต.ประมาณร้อยละ 
50 ท ากิจกรรมการประชาสัมพันธ์และชี้แจงการด าเนินงานให้ประชาชนรับรู้และรณรงค์ให้ครัวเรือนลด
ปริมาณขยะ ขณะที่การจัดท าแผนการด าเนินการการจัดการขยะอย่างครบวงจรและให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการแผนนั้น อบต. ยังไม่มีการด าเนินการ    เทศบาลจะมีความพร้อมและศักยภาพใน
การจัดการขยะชุมชนมากกว่า อบต. เมื่อพิจารณาตั้งแต่การจัดท าแผนการด าเนินการจนกระทั่งการลงมือ
ปฏิบัติในพ้ืนที่ซึ่งมีความเข้มข้นในการด าเนินการเป็นอย่างมาก ขณะที่ อบต. จะด าเนินการในเชิงพ้ืนที่ที่
เห็นผลเป็นรูปธรรมกับประชาชนในพื้นท่ีมากกว่า อาจเนื่องมาจากความพร้อมด้านบุคลากรที่ต้องมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการและงบประมาณที่ใช้ ซึ่งทั้งสองปัจจัยยังคงเป็นข้อจากัดของ อบต. เมื่อเทียบกับ
เทศบาล  ข้อเสนอแนะที่จะท าให้ อบต. สามารถด าเนินงานในกิจกรรมด้านนี้เข้มข้นเพ่ิมมากขึ้น สามารถ
ท าได้หลายวิธี เช่น (1) การจัดสรรบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ความสามารถที่จะจัดการขยะใน
พ้ืนที่ได้อย่างครบวงจร พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณให้เหมาะกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน พ้ืนที่ หรือ (2) 
ด าเนินภารกิจนี้ในรูปแบบสร้างความร่วมมือระหว่าง อปท. ที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกันร่วมกันด าเนินงาน หรือ
สร้างเครือข่ายและร่วมมือกับภาคประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ซึ่งทั้ง 2 วิธีการนี้น่าจะท าให้
การด าเนินการการจัดการขยะรวมของชุมชนมีผลลัพธ์ที่ดีมากข้ึน 

การด าเนินกิจกรรมการเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอยของอปท.ข้อมูลจากการสารวจพ้ืนที่ อปท. 
พบว่า กิจกรรมที่ อปท. ด าเนินการมากที่สุด คือ การจัดให้มีรถเก็บขนขยะในชุมชนอย่างทั่วถึง ร้อยละ 
79.41  ซึ่งเป็นการด าเนินการเฉพาะในเทศบาลและ อบต. และเกิดขึ้นในสัดส่วนสูงกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ 
นอกจากนั้น อปท. ยังได้ด าเนินการคัดแยกขยะครบวงจรตามหลัก 3Rs (Reuse, Reduce and Recycle) 
ร้อยละ 30.88 การจัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ อปท. แบบแยกประเภท ร้อยละ 26.47 และการ
จัดพื้นที่คัดแยกและรวบรวมขยะมูลฝอยที่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน ร้อยละ 23.53   การ
เก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอยเป้าหมายหลักการด าเนินงานด้านนี้ คือ การจัดเก็บขยะอย่างทั่วถึงในพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอจนไม่มีขยะตกค้างในพ้ืนที่ และเมื่อรวบรวมแล้วทาง อปท. จะต้องมีการคัด
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แยกขยะเองอีกครั้ง หรือหากในชุมชนมีการแยกขยะมาแล้วตั้งแต่ต้นทาง ทาง อปท. ที่เก็บขนจะต้องมี
ระบบการจัดเก็บขยะแบบแยกประเภท เพ่ือลดภาระน ามาคัดแยกเองที่จุดรวบรวมขยะ โดยวัตถุประสงค์
ของการคัดแยกขยะนั้น คือ เพ่ือลดจ านวนขยะที่จะต้องน าไปก าจัด และสามารถน าขยะที่ได้จากการคัด
แยกน ากลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้ง ดังนั้น ในจุดรวบรวมขยะที่มีระบบการคัดแยกขยะของ อปท. 
นั้น จะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในแต่ละประเภทอย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
แล้วจึงน าขยะที่คัดแยกแล้วในแต่ละประเภทไปเข้าสู่กระบวนก าจัดและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป     
แนวทางในการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงการเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอยใน อปท. ระดับล่างนั้น สามารถ
ท าได้ ดังนี้ ปรับรูปแบบการด าเนินการ โดยการด าเนินการร่วมกันระหว่าง อปท. ที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 
เพราะการเก็บขนนั้นอาจจะเป็นหน้าที่ของแต่ละ อปท. ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้น แต่หลังจากการเก็บขน
แล้วอาจจะมีการใช้พ้ืนที่รวมกันในการคัดแยกขยะ จัดเก็บขยะที่คัดแยก และน าขยะที่คัดแยกไปใช้
ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง ส่วนขยะที่ต้องก าจัด อปท. อาจจะร่วมกันก าจัดด้วยการจ้างหน่วยงานรัฐหรือ
ภาคเอกชนให้น าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งก็จะเกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่าง อปท. ใน
พ้ืนที่ นอกจากนั้นเมื่อด าเนินการร่วมกันแล้ว อาจจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างในเชิงวิชาการ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือให้เกิดความเข้มข้นในการด าเนินการด้านนี้
ใน อปท. ที่ร่วมกันด าเนินการ 

การด าเนินกิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ผลการสารวจพบว่าการก าจัดขยะมูลฝอย
ของ อปท. มักจะด าเนินการนอกพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.94) และก าจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบมาก
ที่สุด (ร้อยละ 76.47) โดยมีทั้งฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ร้อยละ 61.54) และ
ก าจัดขยะแบบกองทิ้ง/การเทกองกับพ้ืน (Uncontrolled หรือ Open Dump) ซึ่งการฝังกลบแบบถูก
หลักสุขาภิบาล  การก าจัดขยะแบบกองทิ้ง/การเทกองกับพ้ืน (ร้อยละ 38.46) การด าเนินการก าจัดขยะ
แบบท าปุ๋ยหมัก (ร้อยละ 17.65) นอกจากนั้นยังมีวิธีการก าจัดขยะด้วยวิธีอ่ืน ๆ คือ การเผา (ร้อยละ 
5.88) การเลี้ยงสัตว์(ร้อยละ 2.94) และการทา biogas (ร้อยละ 2.94)    ในการก าจัดขยะมูลฝอยของ 
อปท. แต่ละระดับนั้น มีความแตกต่างกัน โดยในระดับ อบจ. นั้น จะใช้เลือกใช้วิธีการฝั งกลบ แต่เมื่อ
พิจารณากระบวนการก าจัดขยะของเทศบาลนั้น จะเห็นว่า มีรูปแบบที่หลากหลายมากกว่าการฝังกลบ แต่
วิธีที่นิยมก าจัดขยะในตอนนี้ คือ การฝังกลบขยะ ซึ่งจะมีทั้งการฝังกลบในพ้ืนที่ และการฝังกลบนอกพ้ืนที่ 
ซึ่งวิธีที่นิยมท ากันในปัจจุบันนี้ต่อไปในอนาคตจะเกิดปัญหาบ่อฝังกลบขยะเต็ม และจ าเป็นต้องหาพ้ืนที่ใหม่ 
ซ่ึงคาดการณ์ได้ว่า ความยากล าบากในการหาพ้ืนที่ฝังกลบขยะจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากได้รับ
การต่อต้านจากประชาชนในพื้นท่ี ดังนั้น อปท. จึงต้องกลับมาพิจารณาถึงวิธีการก าจัดขยะโดยการลดของ
เสียตั้งแต่แหล่งก าเนิดและการน ากลับมาใช้ใหม่    ข้อเสนอแนะในการก าจัดขยะในพ้ืนที่นั้นใช้วิธีการ
หลากหลายและเหมาะสมกับขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น ขยะที่ย่อยสลายได้ก็สามารถนามาทาปุ๋ยหมักหรือ
ท าก๊าชชีวภาพ (Biogas) หรือขยะที่เป็นกระดาษ/พลาสติกสามารถน ากลับไปใช้ใหม่ได้ก็คัดแยกน ากลับไป
ใหม่ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบและวิธีการที่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนั้น อปท. ควรร่วมกันด าเนินการระหว่าง 
อปท. เอง หรือกับหน่วยงานของภาครัฐ นอกจากนั้นอปท. ควรมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมใน
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การดูแลเพ่ือให้เกิดการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมขึ้น    
การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่ามี อปท. บางแห่งที่มิได้ด าเนินการการจัดการขยะมูลฝอยตามภารกิจหน้าที่ 
จ านวน ร้อยละ 38.18  อบจ.ร้อยละ 21.42 มิได้ด าเนินการจัดการขยะ  เทศบาล ร้อยละ 28.57 และ
อบต. ร้อยละ 73.81 สาเหตุที่ท าให้ อปท.ไม่ด าเนินการในภารกิจนี้ ได้แก่ อบจ. ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.78) 
เห็นว่าเป็นหน้าที่ของ อปท. ระดับล่างในพ้ืนที่ ขณะที่เทศบาลที่ไม่ได้ด าเนินการภารกิจนี้ เพราะเทศบาล
ให้ประชาชนในพ้ืนที่จัดการ/ก าจัดขยะเอง เช่นเดียวกับ อบต. ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.97) ที่ไม่ได้
ด าเนินการ เนื่องจาก อบต. ให้ประชาชนในพ้ืนที่จัดการ/ก าจัดขยะเอง นอกจากนั้นยังมีกรณีที่พบว่า การ
ด าเนินการจัดการขยะไม่สามารถท าได้ เนื่องจากไม่มีเตาเผาขยะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจรูปแบบ
และระบบในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 

 ข้อเท็จจริงที่ว่า อปท. ขนาดเล็กส่วนใหญ่โดยเฉพาะ อบต. ได้ปล่อยให้การจัดการขยะ
เป็นหน้าที่ของครัวเรือนจัดการกันเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การด าเนินการการจัดการขยะของ อบต. ที่มี
ความเข้าใจเช่นนี้จะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ เพราะหน้าที่การจัดการขยะในพ้ืนที่เป็นหน้าที่ของ อปท. ทุก
ระดับ ซึ่งอาจจะแตกต่างในลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินการ หากในพื้นที่จ านวนขยะในปริมาณน้อย ย่อมต้อง
เห็นว่าเป็นผลดีที่จ านวนขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มีปริมาณไม่มาก ดังนั้นลักษณะกิจกรรมที่เข้าไปด าเนินการ
ควรเป็นกิจกรรมการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน และน าขยะจากการคัดแยกนี้ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป เพ่ือจุดมุ่งหมายจะสร้างให้เป็นชุมชนปลอดขยะ   จากการด าเนินการในภารกิจด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมาสามารถประเมินผลได้ว่า การจัดการขยะมูลฝอยยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีประชาชนจ านวนมาก แม้ว่าทาง อปท. จะด าเนินการรณรงค์ตามครัวเรือน 
เก็บขนขยะทั่วถึงทุกพ้ืนที่ และบางพ้ืนที่มีการก าจัดขยะก็ตาม แต่กลับพบว่าบางพ้ืนที่ประสบปัญหาการ
ด าเนินการ ทั้งที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น อปท. จึงต้องวิเคราะห์ถึงการ
ด าเนินการแก้ปัญหาที่ผ่านมาที่จ าเป็นต้องมีนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ทางสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้ความสาคัญกับภาคครัวเรือนหรือแหล่งก าเนิดขยะ การลดปริมาณ
ขยะจากแหล่งก าเนิด ส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ชุมชน และน าขยะจากการคัดแยก
แต่ละประเภทกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่และสร้างมูลค่าขึ้นอีกครั้ง ซึ่งหน้าที่เหล่านี้มีความเหมาะสมเป็น
อย่างยิ่งกับ อปท. ระดับ (เทศบาลและอบต.) ทั้งนี้ การด าเนินการจะเกิดประสิทธิภาพอย่างมากหากได้รับ
ความร่วมมือที่ดีจากประชาชนในชุมชน ส าหรับกระบวนการนี้หากใช้กระบวนการการมีส่วนของชุมชนเข้า
เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เมื่อมีการส่งเสริมและรณรงค์ให้ครัวเรือนด าเนินการอย่างจริงจัง 

(2) การจัดการมลพิษทางน  า 

อปท. ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ ามีเพียง ร้อยละ 26.36 จ าแนกเป็น อบจ. 
(ร้อยละ 3.35) เทศบาล (ร้อยละ 58.62) และ อบต. (ร้อยละ 37.93) โดยกิจกรรมที่ อปท. ด าเนินการมาก
ที่สุด คือ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ติดตั้งบ่อบ าบัด/บ่อดักไขมัน (ร้อยละ 68.97) รองลงมา คือ 
การตรวจติดตามคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ (ร้อยละ 65.62) การบ าบัดน้ าเสียรวมในชุมชน (ร้อยละ 
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48.28)  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนหรือผู้ก่อให้เกิดมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการ
จัดการอย่างมีส่วนร่วมนั้น อปท. ยังให้ความส าคัญน้อยมาก มีอปท. ร้อยละ 31.03 เท่านั้นที่ด าเนินการ 
ทั้งนี้ หากมีการให้ความส าคัญและสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดท าแผนที่เกิดจาก
ภาคประชาชน ปัญหามลพิษทางน้าในชุมชนอาจจะลดลง 

ภารกิจด้านการตรวจติดตามคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะนั้น มี อปท.ที่ด าเนินการ ร้อยละ 
65.52 ของอปท. ที่มีแหล่งน้าธรรมชาติในพ้ืนที่เท่ านั้น ซึ่งการตรวจติดตามคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า
ธรรมชาติเป็นภารกิจหนึ่งที่สาคัญที่ อปท. ต้องด าเนินการ เนื่องจากเป็นมาตรการในการเฝ้าระวังและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นภาพสะท้อนถึงการปฏิบัติการตามภารกิจในการบ าบัดและ
ก าจัดน้ าเสียในพ้ืนที่รับผิดชอบได้อีกด้วย ดังนั้น อปท.ที่ไม่ได้ด าเนินการจะต้องพยายามด าเนินการใน
ภารกิจนี้ให้ได้ เพราะการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติถูกระบุว่าเป็นภารกิจถ่ายโอนที่ 
อปท. จะต้องด าเนินการ และหากมองถึงความสาคัญของภารกิจนี้ จะพบว่า มีความส าคัญมาก เพราะ
แหล่งน้ าธรรมชาติอาจจะเป็นแหล่งน้ าที่ใช้อุปโภค บริโภค การท าเกษตรกรรม หรือมีส่วนในการด าเนิน
ชีวิตของประชาชน นอกจากนั้นยังมีผลต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมในพ้ืนที่ จะเห็นว่า หากเกิดความผิดปกติ
ของแหล่งน้ าธรรมชาติขึ้นย่อมจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม อปท. ที่ไม่ได้
ด าเนินภารกิจนี้ ส่วนใหญ่จะเป็น อบต. อาจเนื่องมาจากไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด และ
ขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ  อปท. ที่ไม่ได้ดาเนินกิจกรรมการจัดการมลพิษทางน้าจานวน 81 
แห่ง (ร้อยละ 73.64) มีเหตุผลคาอธิบายหลายประการแตกต่างกันไป ดังแสดงในตารางที่ 22-24 นาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า อปท. ที่ไม่ได้ด าเนินการจัดการด้านน้ าเสียจ าแนกเป็น อบจ. (ร้อยละ 
13.58) เทศบาล (ร้อยละ 19.75) และ อบต. (ร้อยละ 66.67) ทั้งนี้เนื่องจาก อปท .ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
72.83) ไม่เห็นว่ามีปัญหาในพ้ืนที่/น้ า เสียที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรง เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า สาเหตุหลัก(ร้อยละ 54.55) ที่ อบจ. ไม่ด าเนินการเนื่องจากเป็นภารกิจ/หน้าที่ของ 
อปท. ระดับล่าง ในขณะที่ในระดับเทศบาลตระหนักดีว่าเป็นภารกิจที่มีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ด าเนินการ แต่ด้วยปัญหาการไม่มีงบประมาณ (ร้อยละ 87.50) ในการสร้างระบบท่อระบายน้ าเพ่ือ
รวบรวมน้ าเสียครัวเรือน การสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือการสร้างระบบการจัดการกากของเสีย ซึ่ง
ล้วนแต่ต้องใช้งบประมาณสูง จึงท าให้เทศบาลจ านวนหนึ่งไม่สามารถด าเนินการตามภารกิจนี้ได้ ในส่วน
สาเหตุหลัก (ร้อยละ 87.04) ในการไม่ด าเนินการของ อบต. เนื่องจากเห็นว่าไม่มีปัญหาในพ้ืนที่อย่าง
รุนแรง 

(3) การจัดการมลพิษทางอากาศและกลิ่น 

การด าเนินภารกิจการจัดการมลพิษทางอากาศและกลิ่นมี อปท. ที่ด าเนินการเพียง ร้อยละ 17.27 
เท่านั้น โดยเป็นการด าเนินการของ อบจ. ร้อยละ 25 เทศบาลร้อยละ 30.30 และ อบต.ร้อยละ 9.23 
กิจกรรมที่ อปท.ด าเนินการมากที่สุด (ร้อยละ 63.16) คือ การประชาสัมพันธ์และชี้แจงการด าเนินงานใน
แต่ละขั้นตอน/กระบวนการ/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศให้ประชาชนและ
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ภาคเอกชนได้รับรู้ในทุกข้ันตอน   รองลงมา คือ การรณรงค์ให้สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม
ลดปริมาณมลพิษทางอากาศที่แหล่งก าเนิด (ร้อยละ 57.89) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
จัดการมลพิษทางอากาศร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (ร้อยละ 47.37) การก าหนดแผนการจัดการมลพิษทาง
อากาศที่เกิดขึ้นในชุมชน/พ้ืนที่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร (ร้อยละ 36.84) และการตรวจวัดระดับ
คุณภาพอากาศในพ้ืนที่ อปท. (ร้อยละ 36.84) 

จากการส ารวจ อปท. ที่มีปัญหาด้านคุณภาพอากาศและกลิ่น จ านวน 29 แห่ง แต่ปัญหาดังกล่าว
ได้รับการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขจาก อปท. จ านวน 18 แห่ง (ร้อยละ 62.07) จ าแนกเป็น อบจ. ที่มี
ปัญหา 3 แห่ง ได้รับการจัดการทั้งหมด 3 แห่ง (ร้อยละ 100.00) เทศบาลที่มีปัญหา 13 แห่ง ได้รับการ
จัดการ 10 แห่ง (ร้อยละ 76.92) และ อบต. ที่มีปัญหา 13 แห่ง ได้รับการจัดการ 5 แห่ง (ร้อยละ 38.46) 
พ้ืนที่ที่จะมีปัญหามลพิษทางอากาศและกลิ่นนั้นจะเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงกับนิคม
อุตสาหกรรม เช่น พ้ืนที่ อบจ. ระยอง เทศบาลมาบตาพุด อบต. นิคมพัฒนา ทั้ง 3 อปท.นี้ อยู่ในจังหวัด
ระยอง เทศบาลต าบลบ้านกลาง จังหวัดล าพูน เป็นต้น 

ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการการการกระจายอานาจฯ ได้ระบุให้ท้องถิ่นท า
ภารกิจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ซึ่งท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน คือ อบจ. เทศบาล 
และ อบต. รูปแบบการด าเนินการ คือ อปท. ด าเนินการเอง/ซื้อบริการก็ได้ จากการส ารวจ พบว่า อปท. ที่
ท าภารกิจการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีเพียง ร้อยละ 6.36 เท่านั้น โดยเป็นการด าเนินการที่น้อยมาก ซึ่ง
สะท้อนภาพให้เห็นว่า ภารกิจดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจหรือด าเนินการจากอปท. เท่าที่ควร โดยพ้ืนที่ที่
จะมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงปัญหามลพิษทางอากาศสูง เช่น ใน
พ้ืนที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น 

การด าเนินการจัดการมลพิษทางอากาศส าหรับแหล่งก าเนิดที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมนั้น ทาง
เทศบาลจะด าเนินการในลักษณะของการรณรงค์ให้สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมลดปริมาณ
มลพิษตั้งแต่แหล่งก าเนิด ส าหรับการตรวจวัดระดับคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เทศบาล พบว่า เทศบาลส่วน
ใหญ่ไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในด้านอากาศ รวมทั้ง
ไม่มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด ดังนั้น มาตรการในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพ้ืนที่จึงใช้การสังเกต
สภาพอากาศและการร้องเรียนจากภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นหลัก แต่ส าหรับพ้ืนที่ที่มีนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีโอกาสก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศนั้น เทศบาล
สามารถร่วมมือหรือขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ เช่น กรม
โรงงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค หรือการนิคมอุตสาหกรรม ในการติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศอย่างสม่ าเสมอในพ้ืนที่ เช่น เทศบาลเมืองมาบตาพุดซึ่งในพ้ืนที่มี
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นท่ีมีการตรวจวัดระดับคุณภาพอากาศ จ านวน 30 ครั้ง/เดือน เป็นต้น 
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สาเหตุของปัญหามลพิษใน อบต. ที่มีปัญหามลพิษทางอากาศและกลิ่นที่ได้จากการส ารวจพบว่า 
สาเหตุเกี่ยวกับฝุ่นละอองและเขม่าควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของเศษซากพืชที่เกิดในภาคเกษตรกรรม 
และจากโรงงงานอุตสาหกรรม เช่น ในพ้ืนที่ อบต. ท่าไม้ มีโรงงานโม่ถ่านหินที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควันใน
ปริมาณสูง เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบกลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นกัน การ
จัดการปัญหานี้ อบต. ด าเนินการได้ตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และศักยภาพที่มีของแต่ละพ้ืนที่ 
ทั้งนีห้ากจะตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับการด าเนินการของ อบต. ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาที่ยังไม่สามารถท าได้เต็มที่นั้น 
อาจเนื่องด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมาย คือ หากเป็นนิคมอุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายที่ใช้ใน
การควบคุมคือ กฎหมายโรงงาน/กฎหมายเกี่ยวกับการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ง อปท. สามารถท าได้แค่แจ้ง
ตักเตือนและให้โรงงานปรับปรุงแก้ไข นอกจากนั้น อปท. ก็ยังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางที่ในพ้ืนที่ อบต. ส่วนใหญ่น่าจะไม่มี และงบประมาณที่จ ากัดจึงไม่สามารถท า
อะไรได้มากนัก 

อปท.ร้อยละ 82.73 ที่ไม่ได้ด าเนินการการจัดการมลพิษทางอากาศและกลิ่นนั้น จ าแนกเป็น 
อบจ.ร้อยละ 75.00 เทศบาล ร้อยละ 69.70 และ อบต. ร้อยละ 90.77 เหตุผลที่ท าให้ อปท. ไม่
ด าเนินการเนื่องจากมองว่าในพ้ืนที่ไม่มีปัญหา/ปัญหาไม่รุนแรง  สาเหตุอ่ืนของการไม่ด าเนินการตาม
ภารกิจของ อบจ. เนื่องจากเห็นว่าเป็นภารกิจของ อปท. ระดับล่าง (ร้อยละ 44.44) และไม่มีงบประมาณ 
(ร้อยละ 11.11) ส่วนสาเหตุที่ท าให้เทศบาลไม่ด าเนินการในภารกิจนี้เนื่องจากระดับความรุนแรงของ
ปัญหานี้ในพ้ืนที่ยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับปัญหาอ่ืน และในบางพ้ืนที่ปัญหาเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ด้วยอ านาจหน้าที่ที่มีขอบเขตจ ากัดจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ และเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบของ
สถานประกอบการ    ขณะที่อบต. ที่ไม่ได้ดาเนินการอย่างจริงจัง เนื่องจากภาพสะท้อนจากประชาชนและ
มุมมองของเจ้าหน้าที่ยังมองว่าปัญหานี้ยังไม่ได้เป็นปัญหาที่อยู่ในระดับรุนแรงของพ้ืนที่ (ร้อยละ 94.92) 
และงบประมาณที่จ ากัดประกอบกับไม่มีอุปกรณ์ในการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ จึงท าให้ อบต. 
ไม่ได้ด าเนินงานเกี่ยวกับภารกิจนี้ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การด าเนินการตามภารกิจดังกล่าวของอบต.จึง
กระท าตามสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีและศักยภาพท่ีมีของแต่ละพ้ืนที่ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหานี้ในอนาคต มีดังนี้   (1) อ านาจหน้าที่ที่ อปท. 
สามารถด าเนินการ ยังมีไม่มากเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากในพ้ืนที่มีนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กฎหมายได้ให้อ านาจหน้าที่เพียงแค่การตักเตือนและหากโรงงานยังไม่แก้ไขตาม
ข้อเรียกร้อง  อปท.จึงต้องไปแจ้งความด าเนินคดีกับโรงงาน ทั้งนี้ อปท. ถูกกดดันเป็นอย่างมากจาก
ประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับปัญหา จึงควรปรับแก้กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้อ านาจอปท.ในการ
จัดการมากขึ้น    (2) ศักยภาพของอปท. เมื่อพิจารณาศักยภาพของ อปท.ที่จะด าเนินการในภารกิจนี้ 
พบว่ามี อปท. ในจ านวนน้อยมากท่ีมีศักยภาพเพียงพอที่จะท างาน   (3) บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง การขาดแคลนบุคลากรเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่จะพบมากในเทศบาล และอบต. ยิ่งเป็นเทศบาล/
อบต. ขนาดเล็กก็จะยิ่งขาดแคลน การขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางเช่นนี้ก็จะท าให้ความรู้เชิงวิชาการที่ 
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อปท. จะน ามาใช้ในการประเมินสภาพปัญหา/ประเมินสภาพพ้ืนที่ขาดหลักการทางวิชาการที่น่าเชื่อถือไป
ได้ ซึ่งการแก้ปัญหาที่พอจะท าได้ คือ การร่วมมือกันระหว่าง อปท. หรือการร่วมมือกันระหว่าง อปท. กับ
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สามารถเกิดการพัฒนาบุคลากรร่วมกันได้ในกรณีที่พ้ืนที่เกิดภาวะฉุกเฉิน  (4) 
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการภารกิจนี้ ส าหรับหน้าที่หลักของ อปท. คือการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ พบว่า ใน อปท. ส่วนใหญ่มักจะไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ และหากจะท าการจัดซื้อก็พบว่าเครื่องมือเหล่านี้มีราคาสูงมาก ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบ
ความคุ้มค่าของงบประมาณแล้ว อปท. จึงน างบประมาณไปท าภารกิจอ่ืนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ในพ้ืนที่มากกว่า  (5) การปรับลดภารกิจที่จะให้ อปท. ด าเนินการ เนื่องจากข้อจ ากัดของ อปท. ในหลาย 
ๆ ด้าน จึงอาจท าให้ด าเนินการไม่ได้เต็มที่ ดังนั้นหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นเจ้าของภารกิจเดิมควรขอคืน
ภารกิจ เพ่ือน ามาด าเนินการเอง 

(4) การจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน 

การศึกษาในครั้งท าให้พบว่า อปท. ที่มีปัญหามลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน าได้รับการดา
เนินการแกไ้ขร้อยละ 66.67  จ าแนกได้เป็น เทศบาล (ร้อยละ 80) อบต. (ร้อยละ 57.14) ทั้งนี้ สาเหตุของ
การเกิดมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน เนื่องจากเทศบาลและ อบต. จะได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับ
มลพิษทางเสียงเกิดจากสถานบันเทิงหรือแหล่งบันเทิงท่ีมีการใช้เสียงที่ดังเกินไป โดยสถานประกอบกิจการ
มักอยู่ในย่านที่พักอาศัยของประชาชนจึงท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในบริเวณ
ชุมชนเมืองและชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ าคืน เช่น เทศบาลนครเชียงราย และ อบต.ปากน้ าปราณ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น และนอกจากสถานบันเทิงที่สร้างมลพิษทางเสียงแล้ว อปท. ที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมก็จะได้รับความเดือดร้อนจากทั้งมลพิษทางเสียง
เช่นกัน เช่น เทศบาลมาบตาพุด และ อบต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการการการกระจายอานาจฯ พบว่า 
มีการระบุให้ท้องถิ่นท าภารกิจเกี่ยวกับการงานติดตามตรวจสอบคุณภาพเสียง ซึ่งท้องถิ่นที่ได้รับการถ่าย
โอน คือ อบจ. เทศบาล และ อบต. รูปแบบการด าเนินการ คือ อปท. ด าเนินการเอง/ซื้อบริการก็ได้ จาก
การส ารวจดังกล่าว พบว่า อปท. ที่ท าภารกจิเกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางเสียง ร้อยละ 8.18 เท่านั้น 
และเมื่อส ารวจกิจกรรมด้านการตรวจวัดคุณภาพเสียงของ อปท. พบว่า ไม่มี อปท. ใดเลยที่ท าภารกิจนี้ 
สะท้อนให้เห็นว่า (1) ภารกิจดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจหรือด าเนินการจาก อปท. เลย ทั้งที่มีระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการการกระจายอ านาจฯ หรือ (2) เพราะในพ้ืนที่มีหน่วยงานราชการรับผิดชอบ-จัดท าอยู่แล้ว 
หรือ (3) เพราะในพ้ืนที่ยังไม่เกิดปัญหาด้านมลพิษทางเสียงในระดับรุนแรงที่สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพ้ืนมากนัก ทาง อปท. จึงยังไม่มีความใส่ใจที่จะท าการตรวจวัดระดับเสียง หรือ (4) เพราะ
ข้อจ ากัดของ อปท.ที่มีในด้านบุคลากรและงบประมาณจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้นั่นเอง 
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หากพิจารณาเฉพาะการด าเนินการแก้ไขปัญหาใน อปท. ที่ระบุว่าประสบปัญหาดังกล่าวนับว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี (ร้อยละ 75) โดยกิจกรรมที่ด าเนินการมากที่สุด คือ การรณรงค์ให้ประชาชน สถาน
ประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมลดปริมาณมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน (ร้อยละ 88.89) 
รองลงมา คือ ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการ/โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนให้ประชาชนและภาคเอกชนได้รับรู้ในทุกขั้นตอน (ร้อย
ละ 44.44) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ (ร้อยละ 33.33) และการก าหนดแผนการจัดการมลพิษทางเสียงและการ
สั่นสะเทือนที่เกิดข้ึนในชุมชน/พื้นท่ีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 11.11) 

ส าหรับ อปท. ที่ไม่ได้ด าเนินการการจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนนั้นคิดเป็นสัดส่วน
ถึงร้อยละ 91.82 ของอปท. โดยจาแนกเป็น อบจ.  (ร้อยละ91.67) เทศบาล  (ร้อยละ 87.88) และ อบต.  
(ร้อยละ 93.85) ซึ่งเหตุผลที่ท าให้ อปท.ไม่ด าเนินการภารกิจนี้เนื่องจาก อปท. ส่วนใหญ่เห็นว่าในพ้ืนที่ไม่มี
ปัญหา/ปัญหาไม่รุนแรง  (ร้อยละ 92.08) รองลงมา คือ  อบจ. ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นภารกิจของ อปท. 
ระดับล่าง  (ร้อยละ 36.36)  ในกลุ่มสุดท้ายได้แก่ อบต. ซึ่งไม่ด าเนินการตามภารกิจเนื่องจากสาเหตุหลัก
ด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้เนื่องจาก อบต. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์และ/หรืออ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินการ เป็นต้น 

ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

(1) ปัจจุบันยังมีการซ้อนทับของอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการตามภารกิจ
ในเชิงพ้ืนที่ เช่น การด าเนินการระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น อาทิ การ
ด าเนินการในส่วนของการควบคุมมลพิษ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น หรือการด าเนินภารกิจระหว่างหน่วยงานส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง อาทิ อ านาจในการ
คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ การก าจัดและบ าบัดน้าเสีย การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็น
ต้น ประเด็นการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย รวมทั้งความเข้าใจในภารกิจตามอ านาจหน้าที่และตาม
กฎหมาย 

2) ลักษณะงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในบางภารกิจไม่สามารถ
ด าเนินการเพยีงองค์กรขนาดเล็ก ๆ ได้ ด้วยข้อจ ากัดด้านบุคลากร ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น การ
จัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และลักษณะของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรแหล่งน้ า
ทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากโดยเฉพาะในระดับ อบต. ซึ่งมีศักยภาพที่จ ากัด 
ดังนั้นจึงก่อให้เกิดข้อจ ากัดต่อการจัดการด้านรายไดแ้ละบุคลากรในการสนับสนุนระบบบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบ าบัดน้าเสีย ระบบก าจัดขยะ เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้มี
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ประสิทธิภาพและยั่งยืน และจ าเป็นต้องอาศัยความพร้อมของ อปท. ในการด าเนินการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งต้องการความรู้เฉพาะด้าน 

4) การขยายตัวของเมือง จ านวนประชากรและประชากรแฝงที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการขยายตัว
ของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เป็นประเด็นท้าทายการบริหารจัดการด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 

การดาเนินการตามภารกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของอปท. พบว่า 
อปท.ที่มีการด าเนินการตามภารกิจได้นั้นเป็นผลมาจากการได้รับความร่วมมือของประชาชนในพ้ืนที่
ประกอบกับการด าเนินการตามภารกิจของอปท. โดยเป็นภารกิจที่มีการด าเนินการอยู่เดิม/ภารกิจที่เป็น
การด าเนินการตามปกติ เช่น การก าจัดขยะของเทศบาล เป็นต้น ในบางภารกิจเป็นการด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (อปท. ท าหน้าที่ประสานขอการสนับสนุน) เช่น การจัดการมลพิษ
ทางอากาศ เป็นต้น ในขณะที่ประเด็นปัญหาของอบจ. เป็นเหตุจากการซ้อนทับ/ไม่ชัดเจนของอ านาจ
หน้าที่/ภารกิจในการด าเนินการ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของอปท.ขนาดเล็กเป็น
ผลมาจากความพร้อมของอปท. ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากรเฉพาะด้าน (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
อุปกรณ์/เครื่องมือต่าง ๆ 

ด้วยประเด็นดังกล่าวข้างต้นนั้น การด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั้น ควรมีการจัดแบ่งภารกิจ/จัดกลุ่มภารกิจที่สามารถถ่ายโอนให้แก่
อปท.  

1) ภารกิจที่ อปท. สามารถด าเนินการเองได้ ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการน้าเสีย เป็นต้น 

2) ภารกิจที่ควรมีการด าเนินการร่วมกันระหว่าง อปท. ได้แก่ งานด้านการจัดการน้ าเสีย เป็นต้น 

3) ภารกิจที่ควรเป็นการด าเนินการของหน่วยงานส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค ได้แก่ งานด้านการ
จัดการคุณภาพอากาศและเสียง 

ทั้งนี้ อปท. จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ และงบประมาณที่เพียงพอ การมีบุคลากร
ที่มีความรู้ทางสิ่งแวดล้อม/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เพ่ือที่จะให้สามารถด าเนินการตามภารกิจด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป ซึ่งส่วนราชการกลางที่มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้องนี้ควรจัดเตรียมหน่วยงานเทคนิคเพ่ือคอยให้ความช่วยเหลือแก่  อปท. ตามที่ได้รับการ
ร้องขอต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการแบ่งภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่
นามาใช้ในการแบ่งภารกิจให้แก่ส่วนราชการและส่วนท้องถิ่น คือ  
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1) บริบทของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพิษแต่ละประเภท ซึ่งจะสามารถบ่งชี้ถึงขนาดของ
ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งระดับของการบริหารจัดการที่จะต้องด าเนินการว่า 
มีความซับซ้อน ยาก ง่ายอย่างไร และหน่วยงานระดับใดจะสามารถด าเนินการได้  

(2) ลักษณะและวิธีการจัดการสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่  

(3) ความพร้อมที่ของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบการจัดการปัญหานั้น ๆ ทั้งบุคลากร งบประมาณ 
อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ และ  

(4) ปัจจัยอื่นที่จะส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษข้ึนในอนาคต เช่น แนวโน้มการขยายตัว
ของเมือง ลักษณะของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มจ านวนประชาชนแฝงในพ้ืนที่ และวิธีการด าเนินการ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่  เป็นต้น ซึ่ งได้แสดงรายละเอียดการจัดแบ่งภารกิจด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 5-3 ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5-3 แนวทางการจัดแบ่งภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานส่วนราชการ
และส่วนท้องถิ่นในอนาคต 

 
ภารกิจ 

หน่วยงานที่รับผิดในดาเนินการตามภารกิจ 
ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น 

กลาง ภูมิภาค อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 
1. การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้        
   1.1 การป้องกันการบุกรุกทาลายป่า x x      
   1.2 การควบคุมไฟป่า x x      
   1.3 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
(การบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ป่า/พื้นที่อุทยานแห่งชาติและบริเวณ
โดยรอบ/พื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นแหล่งท่องเท่ียว) 

x x x     

   1.4 การส่งเสริมอาสาสมัครและการบริหารจัดการป่าชุมชน (เน้น อปท. 
ที่อยู่ระดับล่างที่อยู่ในพื้นที่) 

   x x x x 

   1.5 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว / การเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่    x x x x 
   1.6 การเฝ้าระวังป้องกันการทาลายพื้นที่สีเขียว/พื้นที่ป่า  x x x x x x 
   1.7 การดาเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทาลายพื้นที่สีเขียว/ป่าไม้ 
(พิจารณาตามระดับและขนาดของความผิด เช่น 
- ป่าชุมชน/ป่าขนาดเล็กในพื้นที่ให้ อบจ. เป็นผู้ดาเนินการ 
- ป่าขนาดใหญ่หรือทาลายป่าไม้ในเขตป่าสงวน ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
ต้องรีบดาเนินการแก้ปัญหา) 

 x x     

 2. การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน   x x      
3. การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล        
   3.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม/เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล    x x x x 
   3.2 การตรวจสอบคุณภาพน้าทะเล  x      
   3.3 การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งในระดับภาพรวม  x x     
4. การจัดการทรัพยากรแหล่งน้าธรรมชาติ        
   4.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม/เครือข่ายอนุรักษ์แหล่งน้าธรรมชาติใน
พื้นที่ 

   x x x x 

  4.2 การตรวจสอบคุณภาพน้าในแหล่งน้าธรรมชาติ  x      
  4.3 การเฝ้าระวังและบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติในพื้นที่โดยรวม   x     
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  4.4 การบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติในระดับลุ่มน้า x x      
5. การจัดการขยะมูลฝอย        
   5.1 การจัดการในระดับครัวเรือน (3Rs การแปรรูปขยะเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การทาปุ๋ยหมัก การทาก๊าซชีวภาพ เป็นต้น) และการ
เก็บขน 

    x x x 

   5.2 การจัดการในระดับครัวครัวเรือน การเก็บขน และการกาจัดขยะที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

   x    

   5.3 การกาจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ   x     
   5.4 การจัดการปัญหาขยะขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่ึงเกิน
ระดับความสามารถของ อปท. ในพื้นที่ 

x x      

6. การจัดการมลพิษทางน้า        
   6.1 การจัดการควบคุมและบาบัดน้าเสียขั้นต้นตั้งแต่ระดับครัวเรือน    x x x x 

 
ภารกิจ 

หน่วยงานที่รับผิดในดาเนินการตามภารกิจ 
ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น 

กลาง ภูมิภาค อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 
   6.2 การสร้างระบบระบายน้าและรวบรวมน้าเสียจากครัวเรือน/ชุมชน    x x x x 
   6.3 การบาบัดน้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยวิธีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 
(เช่น การสร้างบ่อเติมอากาศ การใช้วิธีธรรมชาติบาบัด เป็นต้น) 

    x x x 

   6.4 การบาบัดน้าเสียด้วยระบบบาบัดน้าเสียที่มีการก่อสร้างและเดิน
ระบบด้วยงบประมาณสูง 

  x x    

7. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง        
10. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการดูและและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในพื้นที่ (เช่น ป่าไม้ พื้นที่สีเขียว  พื้นที่
สาธารณะ แหล่งน้าธรรมชาติ ชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน) 

   x x x x 
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บทที่ 6 

บทสรุปและข้อเสนอทางนโยบาย 

 

สภาพปัญหาและข้อจ ากัดในการด าเนินงานการบริการสาธารณะ 

1. ปัญหาที่เกิดจากส่วนราชการเจ้าของภารกิจบริการสาธารณะ 

(1) ขาดเจตนารมณ์และความมุ่งม่ันในการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ฯ โดยหลายส่วนราชการไม่มีการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนการกระจาย
อ านาจฯ และแผนปฏิบัติการการถ่ายโอนภารกิจ ทั้ง ฉบับแรก และ ฉบับที่สอง 

(2) บริการสาธารณะบางภารกิจของส่วนราชการ เช่นด้านการศึกษา และ การสาธารณสุข ส่วน
ราชการมีการปรับภารกิจ บทบาท และ เพ่ิมกฎเกณฑ์ในเรื่องการประเมินความพร้อมการถ่ายโอนของ 
อปท. ท าให้ อปท.ที่ประสงค์รับการถ่ายโอน ไม่ผ่านเงื่อนไขการประเมินความพร้อม 

(3) บริการสาธารณะที่มีการถ่ายโอนไปยัง อปท. โดยเฉพาะภารกิจที่ใช้งบประมาณในการลงทุน
ท าบริการสาธารณะสูง เช่นภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ส่วนราชการในส่วนกลาง มิได้ถ่ายโอน
งบประมาณไปให้เพียงพอกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ อปท.ที่รับการถ่ายโอนไม่สามารถด าเนินการใน
ภารกิจนั้น ๆ ได ้

(4) ปัญหาส าคัญที่อยู่ในเงื่อนไขและกระบวนการถ่ายโอน กล่าวคือ ส่วนราชการต้องด าเนินการ
เตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. ที่รับการถ่ายโอนบริการสาธารณะ  แต่ส่วนราชการไม่มีการท าแผนงาน
รองรับการเตรียมความพร้อม จากข้อมูลของ อปท.ที่สะท้อนปัญหาว่า ส่วนราชการด าเนินการต่อบริการ
สาธารณะที่ถ่ายโอนเพียงแค่การแจ้งเป็นหนังสือให้ อปท.ทราบว่ามีการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แล้ว 
แต่ขาดกระบวนการอ่ืน ๆ เช่น การชี้แจง การฝึกอบรมให้เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งมีทั้ง บริการ
สาธารณะที่ต้องใช้เทคนิควิชาการ ภารกิจที่ต้องใช้อ านาจางปกครองด าเนินการตามกฎหมาย   ถึงแม้ว่าจะ
มีข้อมูลจกส่วนราชการหลายแห่งว่ามีการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. แล้ว  แต่จากภารกิจที่ถ่ายโอน
แบบปูพรมให้กับ อปท. ทั่วประเทศ อาจส่งผลให้ส่วนราชการไม่สามารถด าเนินการเตรียมความพร้อมการ
ถ่ายโอนให้แก่ อปท.ได้ทั่วถึง นอกจากนั้นส่วนราชการเจ้าของบริการสาธารณะก็มีปัญหาด้านงบประมาณ
ในการเตรียมความพร้อมทีม่ีไม่เพียงพอ 

(5) ปัญหาที่เกิดจากการตีความบริการสาธารณะที่จะถ่ายโอนว่าเป็นบริการสาธารณะด้านความ
มั่นคงหรือไม่ เนื่องจาก หลักการถ่ายโอนบริการสาธารณะจะไม่ครอบคลุมถึงบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคง  จึงมีส่วนราชการหลายหน่วยตีความบริการสาธารณะของตนว่าเป็นเรื่องความั่นคงไม่
สามารถถ่ายโอนได้ เช่น งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน  งานดูแลการรับซื้อ/ขายของ
เก่า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง ที่ไม่ให้มีการถ่ายโอนเนื่องจากเกี่ยวพันกับความมั่นคง  
ซึ่งยังขาดการศึกษาทางนโยบายและการปฏิบัติงานว่าบริการสาธารณะที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนั้น 
เกี่ยวข้องอย่างไร  และไม่มีการพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. โดยน าตัวแปรด้านพ้ืนที่มาพิจารณา 
เพ่ือแยกแยะภารกิจที่ถ่ายโอนในพ้ืนที่ที่จะมีปัญหาความมั่นคง กับ พ้ืนที่ที่ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคง  
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ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ส่วนราชการเจ้าของภารกิจเสนอให้มีการถอนบัญชีภารกิจ/งานที่จะต้องถ่ายโอนให้ 
อปท. 

(6) ปัญหาที่เกิดจากส่วนราชการเจ้าของบริการสาธารณะ ตีความว่าภารกิจเป็นเรื่องทางเทคนิค
วิชาการ หรือ การเชื่อมเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่อาจถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่ อปท.ไป
ด าเนินการได้ เช่น บริการสาธารณะการจดทะเบียนรถยนต์ ของ กรมการขนส่งทางบก ที่อ้างการบริหาร
จัดการในการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทะเบียนรถยนต์ และเกี่ยวข้องกับ การลักลอบสวมทะเบียนรถยนต์ 
การโจรกรรมรถยนต์ ซึ่ง กรมการขนส่งทางบกใช้เป็นข้ออ้างการไม่ถ่ายโอนบริการสาธารณะนี้ให้แก่ อปท. 

(7) ปัญหาด้านบุคลากรที่ต้องถ่ายโอนไปควบคู่กับการถ่ายโอนบริการสาธารณะ ถึงแม้ว่า
แผนปฏิบัติการฯถ่ายโอนบริการสาธารณะ ฉบับที่สอง ไม่ได้ก าหนดว่าการถ่ายโอนบริการสาธารณะจะต้อง
ด าเนินการไปพร้อมกนัทีเดียวระหว่าง งาน คน และ เงิน ส่วนราชการเจ้าของบริการสาธารณะถ่ายโอนไม่
มีนโยบายสนับสนุนหรือผลักดันให้มีการถ่ายโอน นอกจากนั้นยังมีการสร้างงานใหม่ขึ้นมารองรับ
ข้าราชการในสังกัด  

(8) ปัญหาการถ่ายโอนให้ไม่ครบกระบวนการของการด าเนินภารกิจของบริการสาธารณะ  อปท.ที่
รับการถ่ายโอนเจอปัญหาไม่สามารถบริหารภารกิจที่ถ่ายโอนได้ครบวงรอบของภารกิจนั้น เนื่องจากส่วน
ราชการไม่ถ่ายโอนให้ครบ โดยเฉพาะอ านาจทางปกครองตามกฎหมายของภารกิจนั้น ๆ ที่ระบุว่าเป็น
อ านาจของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรืออธิบดี ไม่ได้มีการถ่ายโอนอ านาจ หรือ ไม่สามารถมอบอ านาจไป
ให้ อปท.ได้ ด้วยข้ออ้างว่าเป็นอ านาจของราชการส่วนกลางที่ต้องดูแล รับผิดชอบ หรือเงื่อนไขของ
กฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ ไม่สามารถมอบอ านาจให้ 
อปท.ได้  ดังนั้นอ านาจตามกฎหมายของภารกิจที่ถ่ายโอน หากไม่มีการแก้ไขกฎหมายนั้น ๆ อปท.ก็ไม่
สามารถใช้อ านาจทางปกครองได้  เช่น อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานกรมการขนส่งทางบก อ านาจตาม
กฎหมายน่านน้ า เป็นต้น 

(9) ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณตามบริการสาธารณะที่ถ่ายโอน แผนปฏิบัติการฯถ่ายโอนบริการ
สาธารณะ ฉบับที่สอง ก าหนดเงื่อนไขว่า บริการสาธารณะใดที่ถ่ายโอนไปให้ อปท.แล้ว ให้ส านัก
งบประมาณไม่มีการตั้งงบประมาณให้กับภารกิจของส่วนราชการนั้น เพ่ือที่จะโอนถ่ายงบประมาณไปให้ 
อปท.ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ  ในทางปฏิบัติส านักงบประมาณไม่มีข้อมูลตรวจสอบได้ว่าบริการ
สาธารณะใด ของส่วนราชการที่ถ่ายโอนไปให้ อปท.แล้ว  ส านักงบประมาณพิจารณาได้เพียงภาพรวมของ
งบประมาณในแต่ละกระทรวง กรม  รายละเอียดเป็นเรื่องของ กระทรวง กรม จะพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเอง  และส่วนราชการระดับกรมที่ตั้งงบประมาณ ภารกิจใดที่ถ่ายโอนไปแล้วก็ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณให้ แต่ไม่ได้ตัดยอดวงเงินงบประมาณของกรมลง แต่มีการสร้างงานใหม่ ขยายภารกิจขึ้นมา
ทดแทนและให้บุคลากรที่เคยท าภารกิจที่ถ่ายโอนไปแล้ว ไปรับผิดชอบภารกิจใหม่ที่สร้างขึ้นมา ด้วยระบบ
การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการใช้ฐานงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา และเพ่ิมงบประมาณ
ในปีงบประมาณถัดไป ดังนั้นงบประมาณของกรมจึงไม่มีลด แต่มีแต่เพ่ิม และส านักงบประมาณก็มา
สามารถพิจารณาควบคุมหรือตัดทอนได้  นอกจากนั้นมีหลายกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมอ้างว่า 
“นักการเมืองในพ้ืนที่” ร้องขอให้ขยายภารกิจบริการสาธารณะ  สร้างงานในพ้ืนที่โดยอ้างเหตุภารกิจนั้น
สามารถท าได้แบบคู่ขนานระหว่างส่วนราชการ กับ อปท. ซึ่งแผนปฏิบัติการฯถ่ายโอนภารกิจ ฉบับที่สอง 
ก็ก าหนดไว้เช่นนั้น 
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(10) ปัญหาทัศนคติของข้าราชการที่สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค มักมองว่า พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการด าเนินภารกิจ
น้อยกว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  และ ขาดความเชื่อมั่น หรือไว้วางใจว่า นักการเมืองท้องถิ่น 
พนักงานส่วนท้องถิ่น จะบริหารภารกิจที่ถ่ายโอนได้ดีกว่า  สิ่งเหล่านี้สะท้อนจากข้าราชการระดับสูงใน
ระดับผู้บริหารกระทรวง กรม เกรงว่าเมื่อถ่ายโอนภารกิจ ถ่ายโอนบุคลากรของตนไปให้ อปท.แล้ว ภารกิจ
จะเสียหาย ข้าราชการจะเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีความก้าวหน้า หรือขาดขวัญ
ก าลังใจ ในระบบการบริหารงาน ระบบการบริหารงานบุคคลของ อปท. ดังค ากล่าวเปรียบเปรยว่า “ผมจะ
ให้ลูกสาวไปอยู่กับคนอ่ืน ผมต้องมั่นใจได้ว่าบุคคลนั้นจะดูแลลูกสาวผมได้ดีเท่ากับหรือดีกว่าที่อยู่กับผม”  

 

2. ปัญหาที่เกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) อปท. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการภารกิจบริการสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอน  
ส่งผลให้ในแต่ละปี อปท.ไม่สามารถด าเนินภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมาจ านวนมากได้ทั้งหมด โดยเฉพาะ
ภารกิจบริการสาธารณะที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณด าเนินงานตามโครงการ/ภารกิจ 

(2) การไม่มีการถ่ายโอนบุคลากรของส่วนราชการไปยัง อปท.ที่รับการถ่ายโอนภารกิจบริการ
สาธารณะ ท าให้ อปท.ไม่มีบุคลากรที่จะสามารถด าเนินการตามภารกิจนั้นได้ โดยเฉพาะบริการสาธารณะ
ประเภทที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางส่งผลให้ หลาย ๆ ภารกิจที่ถ่ายโอนไปให้ อปท. กลับไป
สร้างปัญหาในการด าเนินงานตามภารกิจนั้นแก่ อปท. ที่ไม่มีบุคคลากรของอปท.มี่มีความรู้ ความช านาญ
ในการด าเนินการตามภารกิจ การจะจ้างบุคลากรเพ่ิมก็มีปัญหาเรื่องกรอบอัตรา และ งบประมาณด้าน
บุคลากรที่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ส่งผลให้หลายภารกิจที่ถ่ายโอนไปให้ อปท. ขาดบุคลากรด าเนินงาน 

(3) อปท.ไม่มีการจ าแนกบทบาท อ านาจ หน้าที่ ในภารกิจบริการสาธารณะที่ถ่ายโอนว่า เป็น
ภารกิจที่ต้องด าเนินการภายใต้การจัดสรรงบประมาณของ อปท.  หรือเป็นภารกิจที่ ต้องใช้อ านาจทาง
ปกครองในการด าเนินภารกิจตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ หรือเป็นภารกิจที่จ าเป็นต้องตราบทบัญญัติ
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตามภารกิจนั้น  นอกจากนั้นยังขาดระบบการบริหารการจัดการที่ดีในการรองรับ
ภารกิจที่ อปท.ต้องด าเนินการ ทั้งภารกิจตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่เดิม  ภารกิจอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนด หรือภารกิจอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ  ส่งผลให้ อปท.ขาดระบบการ
บริหารที่จะควบคุม ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจ 

(4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ อปท. เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการจัดท าบริการ
สาธารณะ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจบริการ
สาธารณะที่รับการถ่ายโอน งบประมาณที่จัดสรรไว้เพ่ือพัฒนาบุคลากรถูกใช้ไปในทางการเมืองและการ
วางฐานคะแนนเสียงของนักการเมืองท้องถิ่น หรือ ความก้าวส่วนบุคคลของพนักงานท้องถิ่น 

(5) การถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะที่มากพร้อม ๆ กัน แบบปูพรม (symmetric) ไปยัง 
อปท. ในขณะที่ อปท.บางส่วนเป็นองค์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่(อบต. และ เทศบาลต าบลที่ยกฐานะมาจาก
สุขาภิบาล หรือเทศบาลต าบลที่ยกฐานะมาจาก อบต.) ขณะที่ระบบการบริหารองค์กรของ อปท.เหล่านั้น
ยังขาดระบบการบริหารองค์กรที่ทันสมัย ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการต่อภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
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(6) ผู้บริหาร อปท. ให้ความส าคัญกับภารกิจบริการสาธารณะถ่ายโอนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือ
ภารกิจขนาดใหญ่ ที่ผูกพันกับงบประมาณด าเนินการตามภารกิจ  หากงบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับ
การจดสรรงบประมาณจากส่วนราชการเจ้าของภารกิจก็ไม่ท าภารกิจนั้น ส่งผลภารกิจที่ถ่ายโอนไม่ได้รับ
การดูแล  ถึงกับมีการเรียกร้องขอส่งคืนภารกิจไปยังส่วนราชการ 

(7) การด าเนินการตามภารกิจบริการสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอนของ อปท. ยังไม่มีการปฏิบัติ
ตามหลักการของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่สอง เรื่องก าหนดรูปแบบการถ่ายโอนภารกิจที่ก าหนดไว้ 6 
รูปแบบ คือ ด าเนินการเอง / ซื้อบริการ / สหการ / ด าเนินการร่วมกับรัฐ / ด าเนินการคู่ขนานกับรัฐ / 
สัมปทาน ตามสถานะและขีดความสามารถของ อปท.แต่ละแห่ง  อปท.มักมุ่งด าเนินการเองเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งเป็นภาระท่ีเกินศักยภาพด้านการคลัง และ บุคลากรของ อปท.จะด าเนินการได้  

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ 

1. การแก้ปัญหาที่เกิดจากส่วนราชการเจ้าของภารกิจถ่ายโอน 

 (1) ในระยะการเปลี่ยนผ่านของทิศทางทางนโยบายของประเทศ ช่วงปี 2558 – 2560 ส่วน
ราชการเจ้าของบริการสาธารณะ ควรยุติการพยายามดึงบริการสาธารณะที่ถ่ายโอนไปแล้วคืน   ในกรณีที่
ภารกิจนั้น อปท.ไม่สามารถด าเนินการได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และจะเกิดผลกระทบต่อสาธารณะและ
ประชาชนในท้องถิ่น  ให้ส่วนราชการเจ้าของภารกิจบริการสาธารณะเดิมใช้วิธี “การด าเนินกิจการร่วมกับ 
อปท.” โดยส่วนราชการรับภาระเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ และ สนับสนุนทางเทคนิค และวิชาการ  
ส่วนการด าเนินการ และ การตัดสินใจในระดับพ้ืนที่ควรให้ อปท.รับผิดชอบ 

 (2) ส่วนราชการที่มีการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะไปแล้ว ควรเร่งรัดในการด าเนินการจัดท า
แผนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอนไปแล้วให้แก่ อปท. โดยมีการ
ประสานงบประมาณ ประสานแนวทางการพัฒนาร่วมกับส านักงบประมาณ และส่วนราชการเจ้าของ
ภารกิจบริการสาธารณะที่ถ่ายโอน ที่เหมือนกัน หรือเกี่ยวข้องกัน 

 (3) การพัฒนาขีดความสามารถของ อปท. ควรมีการกระจายไปยังพ้ืนที่ ในระดับภูมิภาค หรือ 
กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัด  โดยเน้นที่การประเมินของส่วนราชการเจ้าของภารกิจที่ถ่ายโอนว่าจ าเป็นต้อง
พัฒนาด้านใด  และตามความต้องการของ อปท. ด้วย   

 (4) ควรน าแนวความคิดลักษณะของพ้ืนที่ อปท. มาประกอบการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจบริการ
สาธารณะที่ส่วนราชการอ้างว่าเป็นปัญหาความมั่นคง หรือปัญหาสาธารณะที่กระทบต่อประเทศเป็น
ส่วนรวม  หากพ้ืนที่ใดของ อปท. ไม่มีปัญหา ควรถ่ายโอนภารกิจไปให้ด าเนินการ และส่วนราชการ
สามารถสร้างการบวนการตรวจสอบการด าเนินภารกิจดังกล่าว หากพบว่าเกิดปัญหาก็ใช้อ านาจของ
รัฐบาลในการสั่งให้ยุติการด าเนินการ และดึงภารกิจนั้นกลับคืน พร้อมเยียวยาปัญหาที่เกิดข้ึน 

 (5) ภารกิจบริการสาธารณะที่ถ่ายโอนไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ ให้ส่วนราชการ
เจ้าของภารกิจ เร่งด าเนินการถ่ายโอนให้ครบตามกระบวนการ โดยน าตัวแปรด้านศักยภาพและขีด
ความสามารถของ อปท.มาประกอบการพิจารณา แต่ทั้งนี้ การตัดสินใจใด ๆ ควรให้  อปท.เจ้าของพ้ืนที่ที่
ต้องการอ านาจในการด าเนินภารกิจนั้นเข้าร่วมพิจารณาด้วย  
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2. การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (1) อปท.ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะ ต้องมีการจัดระบบบริหารจัดการภารกิจให้
ชัดเจน ระหว่างบริการสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอน กับ บริการสาธารณะที่เป็นอ านาจหน้าที่ด าเนินการ
เองของ อปท.  และควรด าเนินการทบทวนศักยภาพทางการบริหารของ อปท. ตามโครงสร้างองค์กรและ
บุคลากรของ อปท. ว่าบริการสาธารณะถ่ายโอนแต่ละภารกิจเป็นภาระหน้าที่ของใคร ก าหนดตัว
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการของ อปท. จากส่วนราชการ
เจ้าของบริการสาธารณะ  และใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจทางนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นต่อการ
ด าเนินภารกิจบริการสาธารณะทั้งในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรที่ทั่วถึงภารกิจถ่ายโอน  การก าหนด
นโยบายเร่งด่วนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่ที่ต้องด าเนินการตามภารกิจ และเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา “การละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่” ในบริการสาธารณะที่รับการถ่ายโอนแล้ว 

 (2) กรณีท่ี อปท.ไม่สามารถด าเนินภารกิจบริการสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอนได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ใด  ควรน าแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ มาจัดท าบริการสาธารณะ ตั้งแต่ สหการ  การร่วม
ด าเนินการกับส่วนราชการ  การจ้างเหมาบริการ หรือ ร้องขอให้ อปท.ขนาดใหญ่ (อบจ.) รับบริการ
สาธารณะไปด าเนินการก่อนจนกว่า อปท.นั้นจะมีความพร้อม 

 (3) ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ และ การขาดบุคลากร เป็นปัญที่ยังไม่อาจจะแก้ไขได้ และ
เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มมีการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะ อาจต้องมีการทบทวน
เกี่ยวกับ ขนาด ศักยภาพทางการบริหาร ศักยภาพทางการคลังของ อปท. โดยให้ อปท.เป็นผู้ประเมิน
ศักยภาพของตนเองในการรับถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะ และมีการก าหนดแผนการรับถ่ายโอนของ
ตนเองเกี่ยวกับความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ และยื่นเสนอต่อส่วนราชการเจ้าของภารกิจ  ทั้งนี้ต้องอยู่
ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ 

 (4) อปท. ควรมีการชี้แจงให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ อปท.ทราบว่า อปท.มีบริการสาธารณะใดบ้าง
ที่ส่วนราชการถ่ายโอนมาให้ และอยู่ในความรับผิดชอบที่ อปท.ต้องด าเนินการ เพ่ือให้ประชาชนเป็นผู้
กระตุ้นให้ อปท.ด าเนินการหากเกิดปัญหาในพื้นที่ 

 

ข้อเสนอการถ่ายโอนบริการสาธารณะของส่วนราชการไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จากการด าเนินการถ่ายโอนบริการสาธารณะของส่วนราชการไปยัง อปท. ตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับแรก และ ฉบับที่สอง พบว่า มีบริการสาธารณะหลายภารกิจที่มีปัญหา จึงเสนอให้ยุติการถ่ายโอน
ภารกิจนั้น ภายใต้หลักการ ดังนี้   

1. บริการสาธารณะที่ไม่ควรถ่ายโอนให้ อปท.ขนาดเล็ก    

(1) เป็นบริการสาธารณะ “ขนาดใหญ่” ที่ต้องใช้งบประมาณของ อปท. จ านวนมากในการลงทุน
ท าบริการสาธารณะ นั้น หาก อปท.ด าเนินการจะท าให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดท าบริการ
สาธารณะ อ่ืน ๆ ได ้          
 (2) เป็นบริการสาธารณะ ที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะทาง ในการปฏิบัติ
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บริการสาธารณะ นั้น  และในการถ่ายโอน ส่วนราชการเจ้าของบริการสาธารณะ ไม่มีการถ่ายโอนบุคลากร
ที่รับผิดชอบไปให้ อปท.   ถึงแม้จะมีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรท้องถิ่นที่ไม่มีความรู้ ความช านาญ
เฉพาะทาง แต่ก็ไม่สามารถท าบริการสาธารณะ นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับส่วนราชการเจ้าของ
บริการสาธารณะ           
 (3) เป็นบริการสาธารณะ ที่ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกล  ในการจัดท าบริการสาธารณะ และ 
อปท.ต้องลงทุนจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรกล เพ่ือท าบริการสาธารณะ นั้น การลงทุนดังกล่าวไม่คุ้มค่าที่
อปท.ขนาดเล็กจะด าเนินการ        
 บริการสาธารณะ ที่เข้าหลักเกณฑ์ ตาม (1) ถึง (3) ที่ไม่ควรถ่ายโอนให้ อปท.ขนาดเล็ก (เทศบาล
ต าบล และ อบต.) แต่ควรถ่ายโอนให้ อปท.ขนาดใหญ่ (อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง) เช่น  
   1) ภารกิจการดูแลโรงงานอุตสาหกรรม      
   2) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ     
   3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
   4) การก่อสร้างและดูแลสถานีขนส่งทางน้ า(ท่าเทียบเรือ)    
   5) วิศวกรรมจราจรทางบก       
   6) สถานีขนส่ง           
   7) การผังเมือง         
   8) ระบบประปาหมู่บ้าน  

2. บริการสาธารณะ ที่ควรยุติการถ่ายโอนให้ อปท.   

 (1) เป็นบริการสาธารณะ ที่ในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับแรก และ ฉบับที่สอง ที่มีการก าหนดให้ถ่าย
โอนภารกิจไปให้ อปท. แต่ส่วนราชการเจ้าของภารกิจไม่ถ่ายโอน โดยอ้างถึง กฎหมายเฉพาะที่ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการไว้ เช่น กฎหมายการศึกษา เป็นต้น 

 (2) เป็นบริการสาธารณะ ที่ส่วนราชการเจ้าของภารกิจ สร้างกฎเกณฑ์ เงื่อนไข “ความพร้อมของ 
อปท.” และก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความพร้อมจน อปท.ยากท่ีจะผ่านการประเมินความพร้อม 

 (3) เป็นบริการสาธารณะ ที่ส่ วนราชการเจ้าของภารกิจ ตั้ ง เงื่อนไขการถ่ายโอน ให้ 
“คณะกรรมการ”ในระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็น ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด  ด้าน อปท.มีตัวแทนในคณะกรรมการนั้น ๆ แต่ มีสัดส่วนที่
น้อยกว่า 

 (4) เป็นบริการสาธารณะ ที่ส่วนราชการเจ้าของภารกิจ ตั้ งเงื่อนไขในการถ่ายโอนให้ 
“คณะกรรมการพิเศษ” เป็นผู้พิจารณา เช่น คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นท่ี 
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 (5) เป็นบริการสาธารณะ ที่ส่วนราชการเจ้าของภารกิจ ได้ลงทุนวางระบบการจัดท าบริการ
สาธารณะนั้น เป็นระบบที่ต้องมีเครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือตรวจสอบในระดับชาติ และ เป็นภารกิจที่ส่งผล
กระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ  ความม่ันคงของประเทศ 

 (6) เป็นบริการสาธารณะ ที่ อปท.ขนาดเล็กท าไม่ได้ และ อบจ.ก็ไม่สามารถท าได้ 

 จากหลักการตาม (1) – (6) บริการสาธารณะ ที่ควรยุติการถ่ายโอน เช่น  

1)  การสาธารณสุข (โรงพยาบาล/สถานีอนามัย/รพ.สต.) 

   2) การศึกษา (ระดับสูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

  3) การอนุญาตเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัด 

  4) การจดทะเบียนรถยนต์ 

3. บริการสาธารณะ ที่ควรปรับเปลี่ยนหลักการ และ วิธีการถ่ายโอน   

(1) วิธีการถ่ายโอน เป็นอุปสรรค ท าให้เกิดความขัดแย้ง หรือการถ่ายโอนหยุดชะงัก หรือส่งผล
เสียหายต่อส่วนรวม ไม่ควรถ่ายโอนไปให้ อปท. 

(2) เปลี่ยนจาก “ถ่ายโอนอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ” เป็น “มอบอ านาจให้ อปท.
ด าเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ” โดย ส่วนราชการเจ้าของบริการสาธารณะ ที่มอบอ านาจให้ อปท.
ด าเนินการ ยังต้องรับผิดชอบในการ ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ อปท.ท าหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) ส่วนราชการเจ้าของภารกิจในส่วนกลาง ต้องจัดสรรงบประมาณให้ อปท.ท าภารกิจ ตามที่
ได้รับมอบอ านาจ 

บริการสาธารณะ ที่ควรปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายโอน ตามหลักการ (1) – (3) เช่น 

 1)  ภารกิจทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน พ้ืนที่ที่มีปัญหาความมั่นคง
(พ้ืนที่ชายแดน) ควรยุติการถ่ายโอน  พื้นที่ที่ไม่ใช่พ้ืนที่ความม่ันคงควรถ่ายโอนให้ อปท. แต่ควรมี
มาตราการในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบจาก ส านักทะเบียนราษฎร์ ในการใช้อ านาจของนายทะเบียน
ท้องถิ่น และ ควรให้ พนักงานท้องถิ่นเป็นนายทะเบียนท้องถิ่น/ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น 

 2)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควรเป็น
บริการสาธารณะ ที่ด าเนินการร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่ต ารวจ   เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายปกครอง  และ อปท. 
โดยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมปฏิบัติงานกับ อปท. โดยเฉพาะการใช้อ านาจของ 
“เจ้าพนักงาน” ตามกฎหมายที่ยังเป็นของเจ้าพนักงานของรัฐ  ส่วน อปท. รับผิดชอบในการปฏิบัติที่
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ตอบสนองต่อความต้องการ และ แก้ไขปัญหา ของประชาชน     ในระยะยาวควรมีการแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือมอบหมายให้ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ที่ท าภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย เป็น เจ้า
พนักงานที่มีอ านาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานของรัฐ 

 3) บริการสาธารณะ การศึกษา (อาหารเสริม / อาหารกลางวัน/นม)  ยกเลิกการให้ 
อปท. เป็นหน่วยเบิกงบประมาณให้สถานศึกษาที่มิได้สังกัด อปท. โดยให้สถานศึกษานั้นรับผิดชอบ
ด าเนินการเอง  ส่วนสถานศึกษาใดที่ถ่ายโอนไปให้ อปท. หรือ อปท.ด าเนินภารกิจด้านการศึกษาเอง ให้ 
อปท. มีอ านาจหน้าที่ตามภารกิจนั้น 

 4) งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน ที่ใช้ต้องงบประมาณในการก่อสร้าง 
หรอืการบ ารุงรักษาถนน เช่น การซ่อมบ ารุง ต้องใช้งบประมาณสูง ควรมีมาตราการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนให้แก่ อปท.ตามจ านวนระยะทางเป็นกิโลเมตร และ ลักษณะของถนน ที่มีการถ่ายโอน  ทั้งนี้ ควร
มีการจัดท าแผนก่อสร้าง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ร่วมกัน ระหว่าง อปท. กับส่วนราชการเจ้าของภารกิจ 
(กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท) และ ส านักงบประมาณ   

4. บริการสาธารณะ ที่ควรด าเนินการผลักดันให้มีการถ่ายโอนต่อไป  

มีหลักการที่เป็นเงื่อนไขเพ่ือผลักดันภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับแรก และ ฉบับที่ สอง 
ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจต่อไป คือ       
 (1) เป็นภารกิจบริการสาธารณะที่อยู่ในวิสัยที่ อปท. มีขีดความสามารถด าเนินการได้  
 (2)  เป็นภารกิจที่ไม่เกิดผลกระทบต่อท้องถิ่นอ่ืน และสังคมส่วนรวม     
 (3) อุปสรรคการถ่ายโอนที่ผ่านมาเกิดจากส่วนราชการ ไม่ถ่ายโอน ไม่แก้กฎหมาย ต้องเร่ง
ด าเนินการ เพื่อให้ภารกิจนั้นถ่ายโอนไป อปท.        
 (4) กรณีอุปสรรคเกิดจากการขาดงบประมาณ ต้องจัดสรรงบประมาณให้ อปท. (ระยะแรก 
จัดสรรเป็นBlock grant)         
 (5)  หากมีอุปสรรคด้านบุคลากรของส่วนราชการไม่ถ่ายโอนไป อปท. หรือ อปท.ไม่สามารถจัด
จ้างบุคลากรของตนเองได้  ควรพัฒนาด้านการบริหารจัดการของ อปท.ในการจัดท าบริการสาธารณะโดย
ใช้รูปแบบอื่น ๆ ตามหลักการที่ก าหนดไว้  6 ประการ ของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่สอง 

ภารกิจที่ส่วนราชการยังไม่ถ่ายโอน(ถ่ายโอนน้อย) ต้องผลักดันให้มีการถ่ายโอนต่อไป เช่น    
  1) การขุดเจาะน้ าบาดาล         
  2) การดูแลชลประทานขนาดเล็ก (ถ่ายโอนให้ อบจ.)     
  3) ภารกิจโครงสร้างพื้นฐาน ของ  สปก.       
  4) การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา     
  5) การจัดการ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล (ถ่ายโอนให้ อบจ.)    
  6) งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาเข่ือนป้องกันตลิ่งให้ อปท. (ถ่ายโอนให้ อบจ.)    
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  7) สถานีขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือสาธารณะ) (ถ่ายโอนให้ อบจ.)     
  8) ห้องสมุดประจ าอ าเภอ/จังหวัด        
  9) การอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ        
  10) การอนุญาตให้มีการเรี่ยไร         
  11) การอนุญาตให้ขายสุรา / ยาสูบ 

ทิศทางใหม่ของการกระจายอ านาจบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หลักการที่ควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และ กฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ   
 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหลักที่รับผิดชอบใน
การจัดท าบริการสาธารณะ ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น      
  หลักการนี้ เพ่ือมุ่งหมายให้การจัดท าบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในเขต
พ้ืนที่ของ อปท. เป็นภารกิจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของ อปท.     
 1.2 การจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ให้ยึดหลัก
ประโยชน์สาธารณะของชาติ ควบคู่กับประโยชน์สาธารณะของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยยึดหลักการแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของชาติ  หากการจัดท า
บริการสาธารณะไม่อาจด าเนินการได้เพราะขัดต่อประโยชน์สาธารณะของชาติ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมีมาตรการและแนวทางในการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนด้วย  
  หลักการนี้ เพ่ือมุ่งหมายให้ อปท. ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะของชาติมาล าดับแรก ใน
กรณีที่การท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของชาติ หรือ มี
ผลกระทบต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่นออก อปท. เช่น การจัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับลุ่มน้ า  การบริการ
สาธารณะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม           
 1.3 มีการแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐ(ราชการบริหารส่วนกลาง และ ราชการบริหารส่ว น
ท้องถิ่น) กับ ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ให้ชัดเจน โดย ยึดหลักการส าคัญ คือ    
  (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะทุกเรื่องที่เป็น
ภารกิจหน้าที่ที่รัฐ(ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) เคยด าเนินการในเขตพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยกเว้น บริการสาธารณะที่กฎหมายห้ามท าเนื่องจากเป็นภารกิจหน้าที่
โดยตรงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐ        
  (2) บริการสาธารณะที่เป็นภารกิจหน้าที่ของรัฐโดยตรง คือ     
   (2.1)ภารกิจเกี่ยวกับกิจการระหว่างประเทศ ที่สร้างพันธะผูกพันระหว่างรัฐต่อ
รัฐ  ยกเว้น ภารกิจความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นของไทย กับ องค์กรปกครองท้องถิ่น
ต่างประเทศ ทั้งระดับ ทวิภาคี ที่มีการด าเนินการในลักษณะความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (sister city) 
และระดับพหุภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศ(ทั้งองค์กรระดับชาติ และ องค์กรระหว่างประเทศระดับท้องถิ่น)ที่เป็นเครือข่ายเมือง รวมทั้ง 
เครือข่ายของเมืองที่รวมตัวกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือในด้านใดด้านหนึ่ง ภายใต้แนวคิด “การทูต
คู่ขนาน”(paradiplomacy) และ “ความสัมพันธ์กับองค์การระดับต่ ากว่ารัฐบาล” (subnational 
governments)            
   (2.2) ภารกิจเกี่ยวกับศาล และ กระบวนการยุติธรรม     
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   (2.3) ภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติ  กรณี ภารกิจที่ส่วนราชการ
อ้างว่าเป็นภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง แต่เป็นภารกิจที่ท าบริการสาธารณะทั่วไปของรัฐ  
ตัวอย่างบริการสาธารณะที่มักอ้างว่ากระทบต่อความมั่นคง เช่น งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจ าตัว
ประชาชน งานควบคุมการค้าของเก่า เป็นต้น  กรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นภารกิจที่เป็นหน้าที่ของ อปท. ไม่อาจ
อ้างเป็นการทั่วไปว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ แต่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบสามารถ
ก าหนดข้อยกเว้นเป็นบางพ้ืนที่ได้ เช่น พ้ืนที่ความมั่นคงชายแดน โดย ให้เสนอพ้ืนที่ยกเว้นต่อ
คณะกรรมการที่กฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบการในการก าหนดความรับผิดชอบในการจัดท า
บริการสาธารณะระหว่างรัฐ กับ อปท. และให้ถือว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด   
   (2.4)  ภารกิจที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่กระทบต่อประโยชน์
สาธารณะระดับชาติ และ ระหว่างประเทศ   กรณีบริการสาธารณะที่เป็นภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย
ในขอบเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีผลกระทบต่อประชาชนเขตการปกครองท้องถิ่น
โดยตรง ในลักษณะกิจการต ารวจท้องถิ่น หรือต ารวจชุมชน ให้เป็นภารกิจของ อปท.ในการท าบริการ
สาธารณะด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยให้คณะกรรมการที่กฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการก าหนดความรับผิดชอบในการจัดท าบริการสาธารณะระหว่างรัฐ กับ อปท. พิจารณาร่วมกับ 
หน่วยงานของรัฐ และให้ถือว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด       
   (2.5) ภารกิจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นสมบัติของ
ชาติ และเป็นสิ่งที่รัฐต้องรักษาไว้  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ก าหนดหรือตัดสินใจนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อประชาชนเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เช่น 
การอนุญาตให้ระเบิดหิน  การอนุญาตดูดทราย การให้สัมปทานของรัฐ/การจัดท าโครงการสาธารณะของ
รัฐ  โดยให้น ากฎเกณฑ์ขั้นตอนของกระบวนการทางปกครองที่ก าหนดไว้ ในกฎหมายวิธีพิจารณาทาง
ปกครองมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด โดยให้ถือว่า อปท.เป็นคู่กรณี ตามกฎหมายด้วย  หากหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการโดยเอกเทศไม่ให้ อปท.มีส่วนร่วม ให้ อปท.ฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลปกครองได้ในฐานะ
ตัวแทนของประชาชน          
  (3) ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน(ถ่ายโอนภารกิจ)ภารกิจที่กฎหมายก าหนดให้ อปท.
เป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะ  หากอปท.ใดมีความพร้อมในการท าบริการสาธารณะนั้น หรือ จัดท าบริการ
สาธารณะนั้นอยู่แล้วและมีคุณภาพ มาตรฐานในการจัดท าบริการสาธารณะเท่ากับหรือดีกว่าหน่วยงาน
ของรัฐ ให้ หน่วยงานของรัฐยุติการท าบริการสาธารณะในเขต อปท.นั้น  โดยให้หน่วยงานของรัฐย้ายการ
ด าเนินการในบริการสาธารณะนั้นไปยังพ้ืนที่ที่ อปท.ยังไม่พร้อมที่จะท าภารกิจ โดยก าหนดระยะเวลาใน
การท าภารกิจดังกล่าวไม่เกิน ๕ ปี ทั้งนี้ให้เป็นการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะร่วมระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐกับ อปท.ในเขตพ้ืนที่นั้น และเม่ือ อปท.มีความพร้อม(ภายใน ๕ ปี) ให้หน่วยงานของรัฐถ่ายโอนการ
ท าบริการสาธารณะนั้นให้ อปท.           
  หลักการนี้ เพ่ือมุ่งหมายให้ เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติการจัดท าบริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐ กับ อปท. 

1.4 ปรับเปลี่ยนบทบาทของราชการบริหารส่วนกลาง และ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยให้ลด
บทบาท อ านาจ หน้าที่ ในการท าบริการสาธารณะภายใต้ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ นั้น ใน
พ้ืนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินภารกิจบริการสาธารณะนั้นได้ โดยการปรับย้ายพ้ืนที่
ด าเนินการไปยังพ้ืนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินการได้  โดยมีมาตรการให้ส านัก
งบประมาณไม่จัดสรรงบประมาณเพ่ือท าบริการสาธารณะในพ้ืนที่นั้น      
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 1.5  หากพ้ืนที่ใด อปท.สามารถท าภารกิจแทนส่วนราชการได้ทั้งหมด ให้ปรับภารกิจของส่วน
ราชการนั้น เป็นที่ปรึกษา พ่ีเลี้ยง ให้ความรู้แก่ อปท.ที่ท าภารกิจของส่วนราชการนั้นในพ้ืนที่   
 1.6 การท าบริการสาธารณะของ อปท. ยึดหลักประหยัดตามขนาด (economy of scale) มีการ
ก าหนดความรับผิดชอบในการท าบริการสาธารณะของ อปท. ตามศักยภาพทางการคลัง และ ขนาดของ 
อปท.  บริการสาธารณะที่เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง  ใช้ความรู้และเทคนิคระดับสูง ควรให้เป็น
หน้าที่ของ อปท.ขนาดใหญ่ (อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง)      
 1.7  เพ่ิมมาตรการบังคับในการยุบรวม อปท.ขนาดเล็ก โดยมีมาตรการที่ชัดเจนในการยุบรวม 
(มิใช่ตามความสมัครใจ แต่มีมาตรการบังคับ) เช่น        
  (1) ออกแบบโครงสร้าง อปท. ที่ให้ประชาชนในเขต อปท.ขนาดเล็กที่มีผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งน้อยกว่า แต่ถูกยุบรวมกับ อปท.ที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า มีสัดส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
เท่ากัน (ไม่ควรถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นตัวก าหนดสมาชิกสภาท้องถิ่น) ส่วนผู้บริหารท้องถิ่น
ยังคงให้มีที่มาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งจากการเลือกตั้งโดยตรง จากสภาท้องถิ่น หรือ แบบผู้จัดการเมือง  
หรือรูปแบบอิ่นใดก็ตาม  ควรก าหนดให้โครงสร้างของผู้บริหารเป็นคณะผู้บริหารที่มาจากพ้ืนที่ของ อปท.
ที่ยุบรวม             
  (2) การยุบรวม อปท. ควรก าหนดหลักเกณฑ์ อปท.ขนาดเล็กที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก ที่อาจ
เป็นการรวมพ้ืนที่กับ อปท.ขนาดใหญ่ หรือ อปท.ขนาดเล็กยุบรวมกัน      
  (3) ควรมีหลักเกณฑ์การยุบรวมที่ไม่เป็นการเพ่ิมภาระให้ อปท.ที่ถูกยุบรวม จนไม่
สามารถจัดท าบริการสาธารณะได้ เพราะ อปท.ที่ยุบรวมมีศักยภาพในการท าบริการสาธารณะต่ ามาก (ใน
ลักษณะเตี้ยอุ้มค่อม)           
  (4) การยุบรวมควรมีมาตรการเฉพาะด้านการคลัง และ การบริหารงานบุคคล เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาในการบริหารงาน          
  (5) ไม่ควรยุบรวม เทศบาลต าบล  อบต. ที่มีลักษณะพ้ืนที่ชนบท มีจ านวนหมู่บ้านมาก 
และ พ้ืนที่มาก เข้าด้วยกัน เพราะจะท าให้พ้ืนที่หรือเขตการจัดท าบริการสาธารณะของ อปท. มีมาก
เกินไป  ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาว่า อปท.ที่ยุบรวมกันแล้วควรมีขนาดพ้ืนที่ จ านวนประชากร และ จ านวน
รายได้เท่าใด     หลักการนี้ เพ่ือให้การยุบรวม อปท.ขนาดเล็ก เกิดผลในทางปฏิบัติ และไม่เกิดปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างประชาชนในเขตของ อปท.  หรือ ป้องกัน อปท.หนึ่ง มีอิทธิพลเหนือ อปท.หนึ่งที่มา
ยุบรวม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ อปท.       
 1.8 การท าบริการสาธารณะของ อปท. ให้ความส าคัญกับการท าบริการสาธารณะที่เป็นการใช้
อ านาจทางปกครองการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมาย ควบคู่กับการท าบริการสาธารณะที่เป็นโครงการ
ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ   หลักการนี้เพ่ือให้ความส าคัญกับการจัดท าบริการสาธารณะที่เป็นการใช้
อ านาจทางปกครองตามกฎหมายด้วย          
 1.9 มีองค์กร หรือกลไกทางการบริหาร ในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการท า
บริการสาธารณะของ อปท. เช่น           
  (1)การพัฒนาความรู้ในการใช้อ านาจทางปกครอง ภายใต้กฎหมายที่ อปท.รับผิดชอบ  
  (2)การพัฒนาความรู้ในบริการสาธารณะที่รับผิดชอบแต่ละภารกิจ ตามความต้องการ
ของ อปท. ให้มีมาตรฐานเดียวกับส่วนราชการของรัฐ        
  (3)มีการประเมินมาตรฐานการท าบริการสาธารณะอย่างจริงจัง  อปท.ใดมาตรฐานต่ า
กว่าเกณฑ์ต้องเร่งรัดพัฒนามาตรฐานการท าบริการสาธารณะ       
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 1.10 มีมาตรการในการก ากับดูแลการท าบริการสาธารณะของ อปท.ตามอ านาจหน้าที่  ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดท าหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชน โดยใช้กลไกของศาลปกครอง 

 

2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ  

2.1 การสร้างความร่วมมือระหว่าง อปท. ด้วยกันและระหว่าง อปท. กับภาคส่วนต่างๆ ในการ
ให้บริการสาธารณะ การลงทุนเชิงพาณิชย์ การลงทุนทางสังคม หรือการผลักดันให้เกิดวิสาหกิจของชุมชน 
(social enterprise) หรือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ/หรือเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ มาตรการเหล่านี้จะต้องมีกฎหมายหรือระเบียบรองรับ 
และเปิดโอกาสให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการเลือกวิธีการสร้างความร่วมมือได้อย่างเต็มที่ตราบเท่าที่มีความ
จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.2 การยุบรวม อปท. ขนาดเล็กเข้าด้วยกัน (ไม่ใช่ยุบเลิก) (amalgamation) หรือการรวม อปท. 
ขนาดเล็กเข้ากับ อปท. ขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนหรือการบริหารจัดบริการ
สาธารณะอย่างเต็มที่   เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าเทศบาลต าบล และ อบต. จะมีข้อจ ากัดในด้าน
ศักยภาพการให้บริการสาธารณะหลายประเภทเมื่อเทียบกับ อปท. ขนาดใหญ่ แม้ว่าจะมีข้อดีในด้ านการ
เข้าถึงและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ดีกว่า อบจ. เทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองก็ตาม แต่เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพสูงสุดในการให้บริการประชาชน การยุบรวมท้องถิ่นขนาดเล็กเข้าด้วยกันเป็นสิ่งจ าเป็นที่
หลีกเลี่ยงมิได้ ตามแนวคิด Corporatism    

ขนาดของ อปท. ที่เหมาะสม (optimal size) ที่จะจัดบริการสาธารณะได้อย่างเข้มข้นคือ อปท. 
ที่มีขนาดประชากรราว 10,000 คนขึ้นไป และมีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีราว 100 ล้านบาทขึ้นไป 
เพ่ือให้ไม่ติดขัดในแง่ของงบประมาณเพ่ือการพัฒนาและการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการ
ประชาชน   ทั้งนี้ควรก าหนดให้มีระยะเปลี่ยนผ่าน (phasing) 3 - 5 ปี เพ่ือให้เกิดการยุบรวมได้อย่างราบ
ลื่น และไม่ควรเป็นมาตรการสมัครใจ แต่ควรมีมาตรการกระตุ้นหรือบังคับ (ถ้าจ าเป็น) และรัฐอาจเสริม
แรงจูงใจได้ด้วยการใช้เครื่องมือทางการคลังในการส่งเสริมการยุบรวม อปท. ให้มีขนาดใหญ่และมี
ศักยภาพในการท างานสูงขึ้น   ทั้งนี้ต้องยึดถือหลักการส าคัญในการยุบรวมท้องถิ่นคือ  เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการให้บริการสาธารณะ มิใช่การเพิ่มความสะดวกในการควบคุม อปท. โดยหน่วยงานก ากับดูแลใดๆ 
ดังนั้น เมื่อมีการยุบรวมท้องถิ่นเข้าด้วยกันแล้ว ก็ควรจะส่งเสริมให้เกิดความเป็นอิสระในการด าเนินงาน
ของ อปท. เพ่ิมขึ้นต่อไป เพ่ือที่จะได้ใช้ความเป็นอิสระและศักยภาพที่มีเพ่ิมขึ้นนั้นในการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเต็มที่มากข้ึน 

2.3 ปรับระบบการจัดแบ่งภารกิจให้เกิดความยืดหยุ่นระหว่าง อปท. ระดับบนและระดับล่าง และ
ระหว่าง อปท. กับรัฐตามแนวคิดความเป็นภาคีหุ้นส่วนในการดูแลประชาชน/การพัฒนาประเทศ หรือ
หลัก Corporatism นั่นเอง ดั้งนั้นหากพบในบางกรณีว่าการด าเนินภารกิจของ อปท. ขนาดเล็กขาด
ประสิทธิภาพ แต่ก็มีเหตุผลท าให้ไม่สามารถยุบรวม อปท. เข้าด้วยกันได้ เช่น เหตุผลในเชิงที่ตั้งระยะทางที่
ห่างไกล เป็นต้น ในการนี้ อาจมีการจัดแบ่งภารกิจใหม่จากเดิมที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. ไปสู่การถ่าย
โอนขึ้นไปให้แก่ อบจ. หรือท้องถิ่นขนาดอื่นๆ ที่มีพ้ืนที่ติดกันเพ่ือให้การดูแลรับผิดชอบต่อประชาชนได้ 
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2.4 ปรับเปลี่ยนหลักคิดในการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะ และ
ก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้ อปท. สามารถด าเนินการภารกิจถ่ายโอน
ภารกิจได้อย่างเต็มที ่

 2.4.1 ปรับแนวคิดและกระบวนการในการกระจายอ านาจและถ่ายโอนภารกิจบริการ
สาธารณะที่เดิมเป็นการด าเนินการแบบบังคับและมีลักษณะทั่วไป (symmetric) มาเป็นการกระจาย
อ านาจแบบเจาะจงรายพ้ืนที่-รายภารกิจ-รายองค์กร/กลุ่มองค์กร (asymmetric) และจะต้องด าเนินการ
บนพ้ืนฐานของความสมัครใจที่จะเลือกท า/ไม่ท าภารกิจนั้นๆ ตามแต่สภาพปัญหาหรือบริบทเฉพาะของ
พ้ืนที่ (เลิกตัดเสื้อเหมาโหล และใช้หลัก Subsidiarity ด้วยความระมัดระวัง) 

 2.4.2 การจัดท าแผนการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะ อ านาจหน้าที่ บุคลากร และ
งบประมาณในยุคใหม่ ควรก าหนดเป็นกรอบกว้างๆ ว่าภารกิจใดที่ไม่สามารถถ่ายโอนให้ อปท. ได้ ส่วน
ภารกิจที่ไม่ก าหนดเอาไว้ ให้สามารถถ่ายโอนให้แก่ อปท. ดูแลรับผิดชอบได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม 

 2.4.3 กระบวนการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะควรเปิดโอกาสให้ อปท. (บางแห่ง
หรือทั้งหมด) เป็นฝ่ายที่เสนอหรือเรียกร้องให้มีการถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบบริการสาธารณะได้ 
และในทางกลับกัน ก็ควรเปิดโอกาสให้ส่วนราชการมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานในภารกิจความรับผิดชอบบริการสาธารณะของ อปท. ตามสมควร (หลักการ Contestability) 

 2.4.4 ในการพิจารณาว่าภารกิจบริการสาธารณะใดควรมีการถ่ายโอน หรือควรอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อปท. ควรมีคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะ โดยมีตัวแทนอย่าง
น้อย 5 ฝ่าย อันประกอบไปด้วย (1) หน่วยนโยบายกระจายอ านาจ (2) อปท. หรือกลุ่ม อปท. ที่มีความ
ประสงค์จะรับถ่ายโอนภารกิจ (3) ส่วนราชการที่รับผิดชอบภารกิจบริการสาธารณะนั้นๆ และ/หรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง (4) ภาควิชาการ/กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และ (5) ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม หรือสื่อมวลชนในพื้นท่ีที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับภารกิจนั้นๆ 

 2.4.5 หากมีการพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นในการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะ 
ความพร้อมและ/หรือศักยภาพในการด าเนินการของ อปท. แล้ว จะต้องก าหนดให้มีแผนรองรับที่ชัดเจน
ในการถ่ายโอนภารกิจนั้นๆ ทั้งในด้านอ านาจหน้าที่ บุคลากร งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ มาตรฐาน
การท างานที่จ าเป็น ก าหนดระยะเวลาที่จะมีผลบังคับใช้ และกลไกรองรับทางกฎหมาย ฯลฯ 

 2.4.6 การก าหนดแผนการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะ ในเชิงหลักการอย่างกว้าง 
และก าหนดให้มีกระบวนการรองรับที่ชัดเจน สามารถด าเนินการได้ง่าย และมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายได้ 
จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ อปท. เลือกด าเนินการขอรับการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะ ที่ตรงตามความ
ต้องการได้อย่างเหมาะสม และไม่รู้สึกว่าเป็นภาระเกินไปได้ 

 2.4.7 ในทางกลับกัน การสร้างแรงกระตุ้นส าหรับ อปท. ที่ไม่ประสงค์จะขอรับการถ่าย
โอนภารกิจบริการสาธารณะ เพ่ิมเติมก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องก าหนดมาตรการให้ชัดเจน อาทิ การไม่เพ่ิม
งบประมาณ/บุคลากร และการกระตุ้นให้ภาคประชาชนตรวจสอบและพิจารณาเปรียบเทียบผลการท างาน
ของ อปท. ของพวกเขาเทียบกับ อปท. ในพ้ืนที่อ่ืนๆ หรือการให้รางวัลแก่ อปท. ที่มีผลงานโดดเด่นหรือ
สามารถรับถ่ายโอนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ฯลฯ ก็จะช่วยกระตุ้นให้ อปท. ในแถวหลังๆ 
มีการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ 
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2.5 ต้องมีกฎหมาย แบ่งอ านาจหน้าที่ และ ภารกิจที่ชัดเจนระหว่างส่วนราชการในส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค กับ อปท. ใหม่ให้ชัดเจน เมื่อก าหนดภารกิจบริการสาธารณะที่ชัดเจนแล้ว ควรวางฐาน
แนวคิดว่า ภารกิจบริการสาธารณะใดที่เป็นของส่วนกลาง/ภูมิภาค ให้ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคเป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยต้องมีความชัดเจนในบทบาทและภารกิจ มิใช่การระบุกว้าง ๆ เช่น ภารกิจด้านความ
มั่นคง ด้านการต่างประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ภารกิจใดที่
นอกเหนือจากภารกิจที่ราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาครับผิดชอบแล้ว ให้เป็นของ อปท.รับผิดชอบ
ด าเนินการโดยไม่ต้องรอการถ่ายโอนภารกิจ 
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