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บทสรุปส�ำหรับผู้บรหิำร

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖) ท่ีผ่านมา ส�านกังานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ได้สรปุผลการปฏบิติังาน โดยจัดท�าเป็นหนงัสอื “รายงานผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖” ซึ่งประกอบด้วย สาระส�าคัญ ๒ ส่วน ได้แก่

ส่วนที ่๑ คณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการเกีย่วกบัการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กล่าวถึงองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งคณะอนุกรรมการคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แต่งตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือ ก�ากับ ดูแล ในภารกิจส�าคัญ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา

ส่วนที ่๒ ผลการด�าเนนิงานเก่ียวกับการกระจายอ�านาจของคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เป็นการรายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และคณะอนกุรรมการคณะต่างๆ โดยได้รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู ่ดงันี้

๒.๑ การกระจายอ�านาจด้านภารกิจและอ�านาจหน้าที่ กล่าวถึงรายงานผลความคืบหน้า 
เกีย่วกบัการทบทวนและการจดัท�าแผนการกระจายอ�านาจใหแ้ก่ อปท. (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. .... และแผนปฏบัิติการก�าหนด
ข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อน
การกระจายอ�านาจ

๒.๒ การกระจายอ�านาจด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ รวบรวมผลการด�าเนินงาน 
ในเรือ่งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกระจายอ�านาจด้านการเงนิ การคลงั และงบประมาณ ได้แก่ การจดัสรรรายได้ให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น การก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรร 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีเร่งด่วน การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท�าร่างกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการก�าหนดแนวทาง
การปรับปรุงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๒.๓ การด�าเนินการแก้ไขกฎหมาย ผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ ได้แก่ การจัดท�าร่างพระราช
บัญญัติกฎหมายก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรับฟังความคิดเห็น 
ต่อการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ 
ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเลือกผู ้แทนผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท�าแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) ด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี  
และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒.๔ การติดตามและประเมินผล รวบรวมผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่ การติดตามผล 
การด�าเนินงานการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามผลการด�าเนินงานของส่วนราชการ 
ในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก
ผลการคดัเลอืกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมกีารบรหิารจัดการท่ีด ีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

เกี่ยวกับการกระจายอ�านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑



คณะกรรมการการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ก�าหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) เพื่อท�าหน้าท่ีก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเอง รวมถึงการจัดสรรสัดส่วนภาษีและ
อากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเอง โดยมีองค์ประกอบ
เป็นไตรภาคี ประกอบด้วย

๑. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
๒. กรรมการโดยต�าแหน่งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๑๑ คน
3. กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๑๒ คน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ๒ คน 

เทศบาล 3 คน องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ๕ คน กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ๒ คน)
๔. กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิซ่ึงมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ ด้านการพฒันาท้องถิน่ 

ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิน่ในสาขารฐัศาสตร์หรอืรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย จ�านวน ๑๒ คน
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. จัดท�าแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และแผนปฏิบัติการเพ่ือ 
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา

๒. ก�าหนดการจดัระบบการบริการสาธารณะตามอ�านาจและหน้าทีร่ะหว่างรฐักับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยกันเอง

3. ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้วยกันเอง โดยค�านึงถึงภาระหน้าท่ีของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยกันเองเป็นส�าคัญ

๔. ก�าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับคณะกรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สอดคล้องกับการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการส่วนกลาง
โอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนภารกิจตาม ๒, 3 และ ๔

6. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอ�านาจ การอนุมัติหรือการอนุญาตตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ
ให้ต้องขออนุมัติหรือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค�านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ
ประชาชน และการก�ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ เป็นส�าคัญ

7. เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ และการรักษาวินัยทางการเงิน 
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

9. เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และค�าส่ังท่ีจ�าเป็น 
เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐. เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรใีนการจดัสรรเงนิงบประมาณทีจ่ดัสรรเพิม่ข้ึนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง

๑๑. พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความจ�าเป็น
๑๒. เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
๑3. เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่

ปรากฏว่าส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจไม่ด�าเนินการตามแผนการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๔. เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้

๑๕. ออกประกาศก�าหนดตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
๑6. ปฏิบัติการอื่นตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

รายงานประจ�าปี 2556
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คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๑3 พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�าหนดว่า คณะกรรมการอาจแต่งต้ังคณะอนกุรรมการเพือ่ด�าเนนิการใดๆ ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายได้

ดงันัน้ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (กกถ.) จงึได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ
เพื่อช่วยเหลือ ดูแลในภารกิจส�าคัญในด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก่อนที่จะน�าเสนอ กกถ. พิจารณา 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงของคณะอนุกรรมการที่ส�าคัญ ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดท�าแผนกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3

ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาทบทวนแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏบิติัการก�าหนดขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกส่วนท้องถิน่ (ฉบบัท่ี ๒) เพือ่ก�าหนด
กรอบแนวทางในการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดท�าแผนการกระจายอ�านาจฯ และแผน
ปฏิบัติการฯ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. .... โดยมีรองศาสตราจารย์อัษฎางค์ ปาณิกบุตร เป็นประธานอนุกรรมการ

2. คณะอนุกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลส�าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

 ปฏิบัติหน้าที่ก�าหนดเกณฑ์ชี้วัดและแนวทางการตรวจสอบ
ประเมนิผลการด�าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเรือ่ง
ทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิรางวลั การจดัสรรเงนิอดุหนนุเพือ่ใช้เป็นรางวลั
ส�าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การคดัเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับเงินรางวัล รายงานผลการคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสมควรได้รบัรางวลัให้คณะกรรมการ
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธาน 
โดยมนีายสดุจติ นมิติกลุ เป็นประธานอนกุรรมการ

3. คณะอนุกรรมการศึกษาและก�าหนดแนวทางการปรับปรุงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ก�าหนดแนวทางการปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเก็บ
หรือจัดหาเองและก�าหนดแนวทางการเพิ่มรายได้ประเภทใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีรัฐมนตรีประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เป็นประธานอนุกรรมการ 

4. คณะอนุกรรมการจัดท�ากฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม
ตามลักษณะของประเภทภาษีแต่ละประเภท เสนอแนะแนวทางการพัฒนารายได้และแหล่งรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และจัดท�าร่างกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ
สมชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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5. คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ
 ปฏบิติัหน้าทีพ่จิารณาเกีย่วกบัการจดัสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้ภาษอีากร เงนิอดุหนุน 
และรายได้อื่นๆ เพื่อปรับปรุงสัดส่วนภาษีอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้วยกนัเอง โดยม ีรฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ี(นายวราเทพ รตันากร) เป็นประธาน
อนุกรรมการ

6. คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
 ปฏิบัติหน้าที่ก�าหนดระบบการติดตามและประเมินผลการกระจายอ�านาจ เพื่อให้การด�าเนินงานติดตาม
ประเมินผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการกระจายอ�านาจ น�าเสนอแนวทาง
ในการพฒันาเกณฑ์ชีว้ดัและค่าเป้าหมายการจัดบรกิารสาธารณะ เพือ่เสนอรายงานผลการด�าเนนิงานการถ่ายโอนภารกจิ 
งบประมาณ และบุคลากร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานกระจายอ�านาจให้คณะกรรมการ
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีศาสตราจารย์ชาติชาย 
ณ เชียงใหม่ เป็นประธานอนุกรรมการ

7. คณะอนกุรรมการวนิจิฉยักฎหมายท่ีเกีย่วกบัการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 ปฏบิตัหิน้าทีว่นิจิฉยัปัญหาทางกฎหมายทีเ่กดิขึน้จากการกระจายอ�านาจตามพระราชบญัญตักิ�าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพจิารณาข้อหารอืให้แก่ส่วนราชการ
หรือคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบงัคับ ระเบยีบ และค�าสัง่ ซึง่อาจก่อให้เกดิความสบัสนต่อทัง้ส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน โดยมีศาสตราจารย์กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ

ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส�านักงานคณะกรรมการการกระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สกถ.) เป็นส่วนราชการ
สังกัดส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 
ส�านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔3 ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔3 รองรับ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา 
เล่ม ๑๑7 ตอนที่ ๘๕ ก วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔3)

อ�านาจหน้าที่
๑. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
๒. รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เก่ียวกับ

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และข้อมลู
ต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ

รายงานประจ�าปี 2556
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3. ร่วมมอืและประสานงานกบัราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) และ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนฯ 

๔. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทและภารกิจ
ขอบเขตอ�านาจและหน้าที่ที่ได้ก�าหนดข้างต้น สามารถสรุปบทบาทและภารกิจหลักท่ีส�าคัญของส�านักงาน 

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ
1.	 บทบาทในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีด�าเนนิการศึกษา	รวบรวมข้อมลู	วเิคราะห์เกีย่วกบัการกระจายอ�านาจ		

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 ในรอบปีที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ด�าเนินการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมเพื่อการจัดท�าแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ การถ่ายโอนภารกิจจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การปรับปรุงสัดส่วนภาษแีละอากร และรายได้ระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยกันเอง ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการ
กระจายอ�านาจฯ	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

1.1. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ 
ผลกัดนัให้มกีารถ่ายโอนภารกจิตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ

แผนปฏบิตักิารก�าหนดขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ฉบบัที ่๑ และ ฉบบัที ่๒ ซึง่มภีารกจิ
ที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จ�านวน 6๐ แห่ง ต้องถ่ายโอนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบบางเรื่องให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ รวมทัง้สิน้ จ�านวน 3๕9 เรือ่ง ขณะนีม้กีารถ่ายโอนภารกจิเรยีบร้อยแล้ว จ�านวน ๒๒๐ เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ 
6๑.๒9 อยู่ระหว่างการถ่ายโอน จ�านวน ๕9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑6.๔3 ยังไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีความพร้อมหรือยังมิได้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๕๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.3๒ 
และยกเลิกการถ่ายโอนตามแผนฯ เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการ จ�านวน ๒๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.96

1.2. ด้านการถ่ายโอนบุคลากร
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔6 เป็นต้นมา ได้มกีารถ่ายโอนบคุลากรจากราชการบรหิารส่วนกลาง และราชการ 

บริหารส่วนภูมิภาคไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งสิ้น จ�านวน ๑๐,36๑ คน

1.3. ด้านการถ่ายโอนงบประมาณ
ก่อนมกีารกระจายอ�านาจในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มสีดัส่วนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้สุทธิของรัฐบาลมีเพียง
ประมาณร้อยละ ๑๐ แต่ภายหลงัการกระจายอ�านาจคณะกรรมการ
การกระจายอ�านาจ รัฐได้จัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
โดยในป ีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๔ องค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มสีดัส่วนรายได้เพิม่ขึน้เป็น ร้อยละ ๒๐.6๘ และคาดว่า 

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒7.๒7 ซึ่งยังไม่
ถึงเป้าหมายที่กฎหมายก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีสัดส่วนรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3๕

1.4. ด้านการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
 แผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ แต่ก�าหนดกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กกถ. จะต้องด�าเนินการแก้ไขปรบัปรงุเพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอี�านาจ 
ด�าเนินการตามภารกจิท่ีได้รบัการถ่ายโอนจากหน่วยราชการต่างๆ ตามแผนปฏบิตักิารฯ รวมทัง้สิน้ จ�านวน ๕๑ ฉบบั ซ่ึง
ด�าเนินการแก้ไขปรบัปรงุแล้ว จ�านวน ๑9 ฉบบั และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการอกี จ�านวน 3๒ ฉบบั

1.5. ด้านการติดตามและประเมินผล
การตดิตามผลความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและบุคลากรให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการฯ และการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พบว่า ในภาพรวมประชาชนได้รบัประโยชน์จากการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อย่าง
มาก เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มกีารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานได้ตรงกบัความต้องการของประชาชน และดูแล
เอาใจใส่ด้านคณุภาพชวีติของประชาชนดีขึน้ โดยผลการประเมนิเป้าหมายมาตรฐานการจดับรกิารสาธารณะพบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนใหญ่สามารถท�าได้ตามเป้าหมายในด้านคุณภาพชวีติ และประชาชนมคีวามพอใจคณุภาพการ
จดับรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในระดบัปานกลาง แต่ยงัมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อกีจ�านวนมาก
ทีข่าดความรู้ความช�านาญในการด�าเนนิภารกิจทีไ่ด้รบัการถ่ายโอน และส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจไม่สามารถท�าหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงและติดตามประเมินผลด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ครอบคลุมทั่วถึง

2.	 บทบาทในฐานะท�าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส�านกังานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเลขานุการจึงต้อง
รับผิดชอบหน้าท่ีการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจ  
ทัง้ด้านการถ่ายโอนภารกจิ ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเงิน การคลังงบประมาณ เพื่อให ้
การกระจายอ�านาจด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ทีต่ัง้ไว้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6  
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ผลการปฏบิัติงาน กระจาย อ�านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ส่วนที่ ๒



ผลการปฏบิัติงาน กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) คณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ได้ด�าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ
ขัน้ตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ และ ๒  
โดยมอบให้ส�านกังานคณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ส�านกังาน ก.ก.ถ.) ได้ด�าเนนิการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปผลในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. การ กระจาย อ�านาจด้านการถ่ายโอนภารกิจ และอ�านาจหน้าที่ให้แก่ อปท.
๒. การ กระจาย อ�านาจด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ
๓. การด�าเนินการแก้ไขกฎหมาย
๔. การติดตามและประเมินผล



๑.  การ กระจาย อ�านาจด้านภารกจิ และอ�านาจหน้าที่

๑.๑  การประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามแผนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) 
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้จัดประชุมชี้แจงเรื่องแผนฯ ดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเจ้าหน้าท่ี 
ของ อปท. ในเขตจงัหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ชีแ้จงและท�าความเข้าใจเกีย่วกบั
แผนการ กระจาย อ�านาจฯ (ฉบับที่ ๓) และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) ให้กับผู้บริหาร อปท. และเจ้าหน้าที่ของ อปท. 
เพ่ือให้ อปท. ได้เตรียมความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอน โดยจัดล�าดับความส�าคัญก่อน - หลัง ในการบริการสาธารณะ 
ที่รับโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมชี้แจงการบฏิบัติตามแผนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... 
และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) ประกอบด้วย

๑) ร่างแผนการ กระจาย อ�านาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ
๒) ร่างแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) ด้านการถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดล้อม
๓) ร่างแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) ด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ
๔) ร่างแผนปฏบิติัการฯ (ฉบับที ่๓) ด้านการถ่ายโอนบุคลากรและการพฒันาการบรหิารทรัพยากรบุคคลของ อปท.
๕) ร่างแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) ด้านการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. ด้วยกันเอง และ อปท. กับ

ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
๖) ร่างแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) ด้านการเสริมสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น 

และภาคประชาสังคม 
7) ร่างแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) ด้านการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ กระจาย อ�านาจให้แก่ อปท.

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑



8) ร่างแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) ด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ได้รบัทราบแนวทางการถ่ายโอนภารกจิเบือ้งต้นทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดยร่างแผนดงักล่าว  
แบ่งออกเป็น ๙ ด้าน ดังต่อไปนี้

ผลการด�าเนินการ
การจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติตาม (ร่าง) แผนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. .... และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) จ�านวน ๑๒ รุ่น มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ�านวนทั้งส้ิน ๖,๐๒๒ คน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้

รุ่นที่  ๑ วนัที ่ ๒8 สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเชยีงใหม่ภคู�า จงัหวดัเชยีงใหม่ ผูเ้ข้าร่วมประชมุ จ�านวน ๕8๙ คน  
ประกอบด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อปท. ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

รุ่นที่  ๒ วนัที ่๒๙ สงิหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภคู�า จังหวดัเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน ๖7๓ คน  
ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อปท. ในจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา ล�าปาง และล�าพูน

รุ่นที่  ๓ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ�านวน ๕๖๕ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อปท. ในจังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทร์

รุ่นที่  ๔ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ�านวน ๔๓๕ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อปท. ในจังหวัดอุบลราชธานี อ�านาจเจริญ และยโสธร

รุ่นท่ี  ๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร ผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 
๕๑๖ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อปท. ในจังหวัดสกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์

รุ่นท่ี  ๖ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร ผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 
๔๕๔ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อปท. ในจังหวัดมุกดาหาร มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

รุ่นที่  ๗ วันที่ ๑7 กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน ๓๙๕ คน 
ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อปท. ในจังหวัดขอนแก่น บึงกาฬ และหนองคาย

รุ่นที่  ๘ วันที่ ๑7 กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน ๔๐๕ คน 
ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อปท. ในจังหวัดอุดรธานี หนองบัวล�าภู และเลย

รุ่นที่  ๙ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน คน 
ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อปท. ในจังหวัดนครราชสีมา

รุ่นที่  ๑๐ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 
คน ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อปท. ในจังหวัดบุรีรัมย์ และชัยภูมิ
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รุ่นที่  ๑๑ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 
๕๓๑ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อปท. ในจังหวัดก�าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์

รุ่นที่  ๑๒ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 
๕๖๙ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อปท. ในจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

ผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในการรับฟังการบรรยายผู้เข้าร่วมประชุม ได้ประเมินผลการจัดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามแผน 

การ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. .... และแผนปฏบัิตกิารฯ (ฉบบัที ่๓) ในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ ดังนี้

ประเด็นพิจารณา

ระดับความพึงพอใจ (%)

รวม

(%)

5

มาก

ที่สุด

4

มาก

3

กลาง

2

น้อย

1

น้อย

ที่สุด

ระดับความรู้ก่อน – หลัง การอบรม

1. ก่อนการบรรยายท่านมีความรู้เรื่องนี้เพียงใด 1.35 8.09 57.38 29.70 3.48 100

2. หลังการบรรยายท่านได้รับความรู้และความเข้าใจเพียงใด 9.32 70.75 18.75  1.07 0.11 100

เนื้อหาวิชา

1. ท่านคิดว่าผลทีไ่ด้จากการฟังบรรยายจะมปีระโยชน์ต่อการพฒันาการท�างาน

ของท่านมากน้อยเพยีงใด

23.41 67.83 8.31 0.28 0.17 100

2. เนือ้หาการบรรยายตรงความต้องการและความสนใจ 18.19 66.93 13.76 0.90 0.22 100

3. เนื้อหาการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 22.57 63.22 13.03 1.01 0.17 100

4. เนื้อหาที่ได้รับจะน�าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้เพียงใด 18.47 65.24 15.44 0.85 0 100

5. ท่านสามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้เพียงใด 9.71 60.75 27.91 1.63 0 100

ประเมินผลวิทยากร

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๓



ประเด็นพิจารณา

ระดับความพึงพอใจ (%)

รวม

(%)

5

มาก

ที่สุด

4

มาก

3

กลาง

2

น้อย

1

น้อย

ที่สุด

1. ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 31.39 60.64 7.58 0.39 0 100

2. วิทยากรบรรยายตรงตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 28.69 63.38 8.70 0.23 0 100

3. วิทยากรสามารถสื่อสารได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 23.19 59.57 16.28 0.96 0 100

4. ความสามารถในการน�าเสนอเน้ือหาวชิาให้เป็นทีน่่าสนใจ 19.37 57.72 21.34 1.57 0 100

5. ความสามารถในการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 17.91 56.71 23.53 1.74 0.11 100

6. ความเหมาะสม/ประโยชน์ของเอกสารประกอบการบรรยาย 21.39 57.44 19.43 1.57 0.17 100

7. ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากรมีประโยชน์เพียงใด 21.45 64.80 13.14 0.61 0 100

8. การบริหารเวลาในการบรรยายของวิทยากร 18.87 56.93 20.66 3.09 0.45 100

9. การเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 11.90 50.03 30.66 6.40 1.01 100

10. ความเหมาะสมโดยรวมของวิทยากร 19.59 64.91 14.32 1.07 0.11 100

สรุปผล
จากผลการประเมินพบว่าก่อนเข้าอบรมผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ ร้อยละ ๕7 มีความรู้ในระดับปานกลาง 

และเมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ 7๐ มีความรู้ในระดับมากส่วนเนื้อหาวิชาการผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖7 เหน็ว่าผลจากการฟังบรรยายจะมปีระโยชน์ต่อการพฒันาการท�างานมาก ร้อยละ ๖๖  
ตรงตามความต้องการและความสนใจมาก ร้อยละ ๖๓ เห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมาก ร้อยละ ๖๕ เห็นว่า 
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้มาก ร้อยละ ๖๐ เห็นว่าสามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้มาก 
ส�าหรับการประเมินวิทยากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ ๖๐ เห็นว่าวิทยากรมีความรอบรู้ในเนื้อหามาก ร้อยละ ๖๓ 
เห็นว่าวิทยากรบรรยายตรงตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายมาก ร้อยละ ๕๙ เห็นว่าสามารถสื่อสารได้ชัดเจนและเข้าใจ 
ง่ายมาก ร้อยละ ๕7 เหน็ว่าสามารถน�าเสนอเนือ้หาวชิาให้เป็น
ท่ีน่าสนใจมาก ร้อยละ ๕๖ เหน็ว่ามคีวามสามารถในการใช้
สื่อประกอบการบรรยายมาก ร้อยละ ๕7 เห็นว่าความ
เหมาะสม/ประโยชน์ของเอกสารประกอบการบรรยายในระดบั
มากร้อยละ ๖๔ เหน็ว่า ความรูแ้ละข้อคดิทีไ่ด้จากวิทยากร
มีประโยชน์ระดับมาก ร้อยละ ๕๖ เห็นว่าการบริหารเวลา 
ในการบรรยายในระดับมาก ร้อยละ ๕๐ เห็นว่าการเปิด
โอกาสในการซกัถามหรอืแลกเปลีย่นความเห็นในระดบัมาก  
และร้อยละ ๖๔ เหน็ว่าความเหมาะสมโดยรวมของวทิยากร
ในระดับมาก

รายงานประจ�าปี 2556

๑๔



ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ
๑.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม และสถานที่จัดอบรม

๑) ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีน้อย มีเนื้อหาวิชามาก ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดการฝึกอบรม และ
สมควรจัดให้มีการอบรมชี้แจงสม�่าเสมอและบ่อยขึ้น เนื่องจากผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงตามวาระ

๒) การอภิปรายบางช่วงเร่งรัดมากเกินไป การจัดฝึกอบรมมีข้อจ�ากัดด้านเวลาการอภิปราย ท�าให้ผู้เข้า
รับการอบรมไม่มีโอกาสได้ซักถามในหัวข้อที่สงสัยหรือไม่สามารถซักถามได้ในกรณีที่ไม่ชัดเจนในรายละเอียด

๓) สถานที่จัดอบรมไกลเกินไปต้องใช้เวลาในการเดินทาง สถานท่ีอบรมบางแห่งค่อนข้างคับแคบ ที่นั่ง
ไม่เพียงพอ ห้องน�้ามีไม่เพียงพอและที่จอดรถไม่สะดวก

๒.  ด้านเนื้อหาวิชาการ 
๑) ควรมีการรวมเล่มแผนการ กระจาย อ�านาจให้แก่ อปท. ฉบับท่ี ๑ - ๓ พร้อมท�าเป็นซีดีแจก อปท. 

เพื่อความสะดวกในการใช้และค้นหา
๒) รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่อบรมมีจ�านวนมาก เนื้อหาของการบรรยายครอบคลุม แต่ไม่เจาะลึก 

ในแต่ละเร่ืองให้มคีวามละเอยีดเท่าทีค่วร ควรลงรายละเอยีดเจาะลึกเนือ้หาทีต้่องใช้ปฏบัิตงิานได้จรงิ เนือ่งจากบางพืน้ที่
มีข้อจ�ากัดด้านสังคม และภูมิประเทศ ฯลฯ

๓) การบรรยายควรมีความชัดเจนของภารกิจถ่ายโอน เช่น อปท. ต่างๆ ที่ด�าเนินการแล้วมีปัญหา 
อุปสรรค จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร มีผู้ตรวจติดตาม มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในแต่ละภารกิจ

๓.  วิทยากร
๑) ควรน�าวิทยากรที่เข้าใจปัญหาของ

ท้องถิน่เข้าร่วมในการชีแ้จงแผนการถ่ายโอนด้วย จะท�าให้ 
ตรงเป้าหมายมากที่สุด

๒) การน�าเสนอของวิทยากรบางท่านไม่
น่าสนใจ ไม่มีสิ่งจูงใจ ควรน�าสื่อวีดีทัศน์น�าเสนอด้วย

๔.  ด้านการจัดสรรงบประมาณให้กับ อปท.
๑) เมื่อโอนภารกิจไปให้ท้องถิ่น ต้องโอน

งบประมาณไปให้ด้วย
๒) โครงการต่างๆ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ไม่เพียงพอส�าหรับใช้

ในการบริหารงาน เช่น โครงการสร้างอ่างเก็บน�้า ตั้งโครงการของบประมาณ ๒๐ ปีแต่ยังไม่ได้งบประมาณ น�้าไม่พอ
ส�าหรับใช้ท�าการเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

๓) ควรจัดสรรเงินรายหัวประชากรให้เท่ากันทุกองค์กร ทุกวันนี้การจัดสรรเงินรายหัวประชากรของ 
อบต. จะได้น้อยกว่าเทศบาล ท�าให้การพัฒนาไม่ทัน “รวยกระจุกจน กระจาย ” ไม่เป็นธรรมกับประชาชน

๔) ภารกจิทีถ่่ายโอนหลายเรือ่งมปีระโยชน์ต่อประชาชน แต่ อปท. ไม่ค่อยรบัรูเ้ป็นเหตใุห้ อปท. ไม่ค่อย
พัฒนา ท�าให้การบริการแก่ประชาชนไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร

๕) ภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับต่างๆ ถึงเวลาที่ต้องมีมาตรการในการบังคับส่วนราชการ 
ให้ถ่ายโอน มิฉะนั้นก็ต้องมีแผนฯ ฉบับอื่นต่อๆ ไปไม่มีที่สิ้นสุด

๖) ส่วนราชการที่มีภารกิจถ่ายโอน ก�าหนดมาตรฐานการประเมินความพร้อมไว้สูง ประกอบกับราย
ได้ในการบริหารจัดการจนถึงทุกวันน้ียังไม่ถึงร้อยละ ๓๕ ย่อมไม่สามารถท่ีจะผ่านการประเมินความพร้อมเพื่อรับ
การถ่ายโอนภารกิจส่วนราชการต่างๆ ได้ แนวทางที่เหมาะสมและน่าจะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ ของ ส�านักงาน 
ก.ก.ถ. คือ ส่วนราชการ ต้องมีมาตรการเชิงรุกไปหา อปท. เป้าหมาย มิใช่ให้ อปท. ยื่นร้องขอเมื่อมีความพร้อม (ซึ่งไม่มี

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๕



ทางเป็นไปได้) รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินต่างๆ ในการประเมินความพร้อมของ อปท. ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และความแตกต่างของแต่ละ อปท. ด้วย เพราะ อปท. มีความหลากหลาย

7) งบประมาณไม่เพียงพอ ส�าหรับการน�าไปพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ
8) ส�านักงาน ก.ก.ถ. น่าจะมีส่วนดูแลควบคุมเงินงบประมาณให้ อปท. ให้มีความเสมอภาคกัน อบต. 

ไม่ควรไปอยู่ในการตัดสินใจของฝ่ายปกครองอย่างเดียว
๙) บาง อปท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย บริหารจัดการเท่าท่ีสามารถท�าได้ ต้องการให้จัดสรร

งบประมาณให้ตรงกับภารกิจและเท่าเทียมกัน ใช้ระเบียบกฎหมายเดียวกัน
๑๐) ภาษล้ีอเลือ่น ควรโอนให้ อปท. เจ้าของพืน้ที ่ไม่ควรโอนให้แต่ อบจ. เพราะ อบจ. ไม่มพีืน้ทีท่ีช่ดัเจน
๑๑) การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. ควรยกเลิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน เพราะการจัดสรร 

ไม่เป็นธรรม ควรจดัเป็นเงนิอดุหนนุทัว่ไปทัง้หมด เพราะ อปท. คดิเองได้ ท�าเองได้ และมรีะเบยีบกฎหมายปฏบิตัอิยูแ่ล้ว
๕.  ด้านการแก้ไขกฎหมาย

๑) กฎระเบียบต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท�าให้ท้องถิ่นปฏิบัติงานผิดพลาดได้ง่าย ควรมีการอบรม 
ชี้แจงให้ทราบเมื่อมีแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย

๒) ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ออกข้อบัญญตั/ิเทศบัญญตั ิท่ีท�าให้ประชาชนเสยีผลประโยชน์ 
เพราะการออกข้อบัญญัติอาจเป็นการท�าลายฐานเสียงของผู้บริหารท้องถิ่น

๓) ควรท�าความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระดับสูงเสียก่อน โดยเฉพาะระดับ
กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ เช่น กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
มีระเบียบวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน หน่วยงานอื่น เช่น สตง. กรมทางหลวง กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ จะหารือกันเข้าใจ
หรือไม่

๔) ควรเร่งรัดแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ
ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 
เช่น กฎหมายรายได้ ให้สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ กฎหมายการบรหิารงานบคุคลของ อปท. ให้
มปีระสทิธภิาพตัง้แต่กระบวนการสรรหา บรรจแุต่งตัง้การ
เลื่อนขั้นเลื่อนระดับ ให้ปราศจากการคอรัปชั่น 

๖.  ภารกิจที่ถ่ายโอนให้ อปท.
๑) การถ่ายโอนภารกิจอาหารกลางวัน-

อาหารเสริม (นม) ควรโอนกลบัไปให้โรงเรยีนเป็นผูร้บัผดิชอบ 
ทั้งหมด

๒) การ กระจาย อ�านาจให้แก่ อปท. ภารกิจที่ถ่ายโอนให้ อปท. หน่วยงานยังคงมีการเอาเปรียบ 
เรือ่งผลประโยชน์ เช่น การไฟฟ้า กรมทางหลวง ควรมกีารประสานจากคณะกรรมการอย่างจรงิจงั เพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิ์ 
กับท้องถิ่นมากที่สุด

๓) การถ่ายโอนภารกจิให้แก่ อปท. ควรจดัอบรมให้ความรูเ้ฉพาะเรือ่ง เพือ่เกิดความเข้าใจและสามารถ
น�าปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากที่สุด

๔) ภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. มีมากเกินกว่าท่ี อปท. จะสามารถท�าได้ เนื่องจากขาดบุคลากรที่ 
มีความรู้ความสามารถในภารกิจที่ถ่ายโอน ประกอบกับไม่มีงบประมาณด้านบุคลากร

๕) การถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการบางภารกิจไม่ชัดเจนในภาคปฏิบัติ ส่วนราชการยังคงไม่ยอม
ถ่ายโอนตามแผน กระจาย อ�านาจสู่ อปท. ท�าให้ผลการท�างานในพื้นที่ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร
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๖) การถ ่ายโอนภารกิจให ้แก ่ อปท. 
ส่วนราชการท่ีถ่ายโอนไม่ท�าหน้าที่ เป ็นพ่ีเล้ียง เมื่อ
ท้องถิ่นต ้องการข้อมูลด้านวิชาการมักพบปัญหาคือ
ส่วนราชการไม่ให้ข้อมลู หรอืแจ้งว่าเป็นภารกจิทีถ่่ายโอนให้
กับ อปท. แล้ว

7) การถ ่ายโอนภารกิจควรสอบถาม
หน่วยงานที่ถ่ายโอน และรับโอนก่อนว่ามีความสมัครใจ
จะรับโอน หรือถ่ายโอนหรือไม่

8) เห็นควรจัดอบรมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ เช่น ส�านักงาน 
ตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๙) การถ่ายโอนภารกจิให้แก่ อปท. ต้องให้ อปท. มีอ�านาจหน้าทีแ่ท้จรงิ มใิช่การมอบอ�านาจอย่างแท้จริง 
และหลังการถ่ายโอนภารกิจต้องมีระบบตรวจสอบ ก�ากับ ดูแล การท�างานของ อปท. อย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด และเห็นเป็นรูปธรรม

๑๐) เห็นควรให้ส�านักงาน ก.ก.ถ. พิจารณาเสนอให้ส่วนราชการเจ้าของภารกิจถ่ายโอน มีการฝึกอบรม
หรือให้ความรู้เกีย่วกบัภารกจิทีถ่่ายโอนให้มากขึน้ หรอืบ่อยขึน้ หรอืบคุลากรของ อปท. ได้เข้าร่วมประชมุกบัหน่วยงานที่
ถ่ายโอนภารกจิน้ันๆ จะท�าให้บคุลากรของ อปท. ทีม่คีวามพร้อมหรือมคีวามรู้ความสามารถเพิม่ขึน้ ไม่ควรมองว่าบคุลากร 
อปท. ไม่มีความรู้

๑๑) ควรมกีารจัดท�าสรปุภารกจิทีถ่่ายโอนให้แต่ละท้องถิน่ แจ้งให้ท้องถิน่ทกุแห่งทราบเพราะ อปท. แต่ละ
แห่งไม่แน่ใจว่าได้รับการถ่ายโอนภารกิจใดบ้างจากราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

๑๒) เมื่อมีการถ่ายโอนแล้ว อปท. รับโอนมาแล้ว ภารกิจของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ปฏิบัติต้องยุบงานด้วย เพราะยังคงมีหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคยังท�างานอยู่เช่นเดิม

๗.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ
๑) การชีแ้จงร่างแผนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. .... และแผน

ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) ควรเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติเข้าอบรม เพื่อสามารถน�าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์

๒) ให้มกีารประชาสัมพนัธ์ภารกจิทีถ่่ายโอนให้ประชาชนทราบทางสือ่ต่างๆ เช่น การประชาสมัพนัธ์ทาง
โทรทัศน์ สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย และประชาชนสามารถรับรู้ไปพร้อมๆ กัน

๓) รัฐบาลไม่มีความจริงใจต่อท้องถิ่น
๔) การชีแ้จงแผนการ กระจาย อ�านาจให้แก่ อปท. ควรจดัชีแ้จงภายหลงัการประกาศใช้ไปแล้วระยะหนึง่
๕) เน่ืองจากผูเ้ข้าร่วมอบรมมจี�านวนมาก ท�าให้การบรกิารและการอ�านวยความสะดวกต่างๆ ยงับกพร่อง 

ควรลดจ�านวนผู้เข้าอบรม โดยจัดประชุมชี้แจงเป็นรายจังหวัด
๖) ควรเปลี่ยนกลุ ่มเป ้าหมายการอบรมเป ็นเป ็นระดับหัวหน้าส ่วน ส�านัก กอง หรือผู ้ที่

มีหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง เพื่อสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีและบริการสาธารณะในภาพรวมของท้องถ่ินได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

7) การบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ มคีวามใกล้ชดิกบัประชาชนมากทีส่ดุ รฐับาล หรอืราชการส่วนกลาง
ควรมีนโยบายที่มีความจริงใจ ถ่ายโอน งาน เงิน คน ให้สอดคล้องกับภารกิจ

8) น�าข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซด์ของส�านักงาน ก.ก.ถ. เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับ อปท.
๙) ควรมีการสอบถาม อปท. ก่อนว่าต้องการจัดท�าโครงการใด หรือโครงการใดที่ อปท. ต้องการท�า
๑๐) การถ่ายโอนบุคลากรของส่วนราชการมีปัญหาและอุปสรรคมาก เนื่องจาก อปท. ไม่รับผู้เริ่มบรรจุ

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๗



ระดับ ๔ (วุฒิปริญญาโท) ดังนั้น จึงต้องน�าไปเทียบกับระดับ ๓ ส่วนเรื่องเงินปรับคุณวุฒิได้รับแล้วขณะเป็นพลเรือน  
เมือ่โอนย้ายมาท้องถิน่มกีารแจ้งให้ทราบภายหลงัว่าให้ปรับลดเงนิเดือนรบัโอน โดยให้ย้อนหลังไปขณะยงัเป็นข้าราชการ
พลเรือน โดยไม่มีสิทธิทราบก่อนว่าถูกลดเงินเดือน เนื่องจากมีมติภายหลังโอนย้าย ท�าให้ผู้มีศักยภาพไม่มีแรงจูงใจ
ในการโอนย้ายมาท�างานที่ท้องถิ่น

๑๑) ควรมีการจัดโครงการฝึกอบรมทุกๆ ปี ปีละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อย เพื่อ อปท. จะได้ทราบนโยบาย
และการด�าเนินนโยบายของรัฐบาล

๑๒) ควรมีระบบควบคุมการลุอ�านาจการบริหารของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ผู้แทนประชาชน” เพราะบางครั้ง
สร้างความเสียหายให้แก่คนหมู่มาก และท�าให้ประชาชนในท้องถิ่นสูญเสียโอกาส

๑๓) ควรจัดให้มีการประชุมชี้แจงตามท้องถ่ินทุกแห่งท่ัวประเทศ เพราะผู้เข้ารับการอบรมไม่น�าข้อมูล 
ที่ทราบไปเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ ทั้งที่ข้อมูลเป็นประโยชน์แก่ท้องถ่ิน ตลอดจนผู้บริหารบางท่านไม่ทราบข้อมูล  
ปลัด อปท. ไม่สนใจน�าข้อมูลไปปฏิบัติ ท�าให้ท้องถิ่นไม่เจริญหรือมีการพัฒนาเท่าที่ควร

๑๔) ต้องการให้ส�านักงาน ก.ก.ถ. ช่วยดูแล อปท. และท�าให้ อปท. ได้รับประโยชน์เพื่อพัฒนาประชาชน
และประเทศชาติต่อไป

๑๕) ต้องการเห็นการบริหารราชการที่มีเพียงส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเท่านั้น เพื่อการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จาการบริการภาครัฐเพิ่มมากขึ้น

๑๖) ส�านักงาน ก.ก.ถ. ควรชี้แจงข้อเท็จจริงความเป็นไปได้ที่เป็นจริงว่า การ กระจาย อ�านาจให้ อปท. 
อย่างแท้จริงมิใช่เป็นเพียงเฉพาะร่างแผนฯ

๑7) ส�านักงาน ก.ก.ถ. ต้องติดตามประเมินผลการ กระจาย อ�านาจให้ อปท. แล้วน�าปัญหาอุปสรรคที่เกิด
ขึ้นไปด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข

๑8) ส�านักงาน ก.ก.ถ. ควรจัดท�าโครงการฯ ทุกปีงบประมาณ ระยะเวลาจัด ๒ วัน จะได้ความรู้ความ
เข้าใจในภารกิจมากขึ้น

๑๙) การลดบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก
๒๐) มีโอกาสหรือไม่ที่ อปท. จะเข้าสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี
๒๑) ควรแยกอ�านาจการบรหิารระหว่างนายก อปท. กบัปลดั อปท. เพ่ือให้คานอ�านาจกันเพือ่ป้องกนัการ

ทุจริต การสอบแข่งขันควรให้หน่วยงานกลางด�าเนินการจัดการสอบเพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง
๒๒) อ�านาจการจัดซื้อจัดจ้างของผู้บริหาร ควรระบุให้ชัดเจน หรืออ�านาจท�าโครงการที่เป็นสาธารณะ

ประโยชน์ในวงเงินจ�านวนหนึ่ง
๒๓) ต้องการให้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอิสระ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ อปท. โดยตรง เช่น สตง. หรือ 

ป.ป.ช. มาร่วมอภิปราย จะได้เข้าใจและมีความคิดเห็นที่ตรงกันต่อไป
๒๔) ให้มีการประสานส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องกับการ กระจาย อ�านาจฯ ทั้งราชการส่วน
กลาง ส่วนภมูภิาค รฐัวสิาหกจิและองค์กรตรวจสอบ 
ซักซ้อมเพ่ือเข้าใจให้ตรงกัน และให้ อปท. มีความ
อิสระคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น
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๑.๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการ กระจาย อ�านาจ

ส�านักงานคณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส�านักงาน ก.ก.ถ.) ได้จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการ กระจาย อ�านาจ โดยเชิญ อปท. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
มาร่วมประชุมปรึกษาหารือ ๒ เรื่อง ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมบทบาทของ อปท.  
ในการขับเคลื่อนการ กระจาย อ�านาจ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของ
ส่วนราชการในการขับเคลื่อนการ กระจาย อ�านาจ โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

๒.๑  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมบทบาทของ  อปท.  ในการขับเคลื่อน 
การ กระจาย อ�านาจ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท และแนวทาง ของ อปท. ในการขับเคลื่อน 
การ กระจาย อ�านาจ จัดขึน้เมือ่วนัที ่๓๐ สงิหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์ กทม. โดยมผีูแ้ทน อปท. ทัง้จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) เข้าร่วมประชุมจ�านวน 7๖ คน 

ช่วงเช้า  บรรยายเรือ่ง “บทบาทของ อปท. ในการขับเคลือ่นการ กระจาย อ�านาจท่ีผ่านมาและแนวทาง
ในอนาคต” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์ ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ
รองศาสตราจารย์ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

ช่วงบ่าย  แบ่งผู้แทน อปท. ออกเป็น ๓ กลุ่ม เพื่อสัมมนาในเรื่องต่อไปนี้
๒.๑.๑  บทบาทของ อปท. ในการขับเคลื่อนการ กระจาย อ�านาจด้านการจัดบริการสาธารณะ  

  ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการถ่ายโอนภารกิจให้กับ อปท. และข้อเสนอแนะ ดังนี้
(๑)  ปัญหาอุปสรรค

(๑.๑) ส่วนราชการไม่ยอมถ่ายโอนภารกจิให้กบั อปท. ตามทีก่�าหนดไว้ในแผนปฏบิตักิารฯ  
ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒

(๑.๒) ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจแล้ว ไม่ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับ อปท.
(๑.๓) ความไม่พร้อมของ อปท. ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร

(๒)  ข้อเสนอแนะ
(๒.๑) อปท. ต้องร่วมแรงร่วมใจกนัในการผลกัดนัการ กระจาย อ�านาจให้เป็นวาระแห่งชาติ
(๒.๒) รัฐบาลไม่ควรจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการที่ไม่ถ่ายโอนภารกิจ

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๙



(๒.๓) สมาคม อปท. เสนอให้เป็นนโยบายของรัฐบาลในการถ่ายโอนภารกิจจาก 
ส่วนกลางไปสู่ อปท.

(๒.๔) ควรก�าหนดมาตรการการอุดหนุนของ อบจ. ในการช่วยเหลือเทศบาล อบต.  
ในพื้นที่ในการท�างานร่วมกัน เพื่อให้ อปท. ในระดับพื้นที่เกิดความเข้มแข็ง

(๒.๕) เสนอให้มีการเร่งรัดการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท. โดยเฉพาะเรื่อง
อ�านาจหน้าที่ และรายได้ของ อปท.

(๒.๖) ควรผลกัดันการถ่ายโอนโรงเรียนให้มาสงักดั อปท. รวมถงึภารกจิอ่ืนท่ีส่วนราชการ 
ยังไม่ยอมถ่ายโอนให้ อปท.

(๒.7) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น สร้างความม่ันคง และ 
ความก้าวหน้าให้กับข้าราชการที่ประสงค์จะถ่ายโอนมาท�างานที่ อปท.

(๒.8) พัฒนาระบบการบริหารงานของ อปท. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(๒.๙) แก้ไขภาพลกัษณ์การบริหารงานบคุคลท้องถิน่ให้มมีาตรฐานเทยีบเท่าส่วนราชการ 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ข้าราชการที่ต้องถ่ายโอนมายัง อปท. เช่น ระบบการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เป็นต้น
(๒.๑๐) ให้ อปท. รวบรวมรายชื่อประชาชนในการเสนอกฎหมายเพ่ือขับเคลื่อน 

การ กระจาย อ�านาจ
(๒.๑๑) ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ อปท. สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น และรายได้

ตกเป็นของ อปท.
(๒.๑๒) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท. ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล เช่น  

นมโรงเรียน อาหารกลางวัน สมควรให้ไปใช้งบประมาณของรัฐบาล ไม่ควรน�ามาคิดเป็นสัดส่วนรายได้ของ อปท.
(๒.๑๓) ควรมีมาตรการจูงใจข้าราชการให้ถ่ายโอนมาที่ อปท. โดยให้บ�านาญเพิ่ม 

ร้อยละ ๒๕ เมื่อเกษียณอายุราชการ
(๒.๑๔) ควรก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ของ อปท. ให้มีความชัดเจนว่าอะไรท�าได้ และ

อะไรท�าไม่ได้ และอะไรเป็นอ�านาจและหน้าที่ของ อบต. เทศบาล และอะไรเป็นหน้าที่ของ อปท. เพื่อจะได้ไม่ถูกทักท้วง
จาก สตง.

๒.๑.๒  บทบาทของ อปท. ในการขบัเคลือ่นการ กระจาย อ�านาจด้านการเงนิการคลงัและงบประมาณ 
สามารถสรุปได้เป็น ๓ แนวทาง ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2556
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แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงโครงสร้างรายได้ของ อปท.
(๑)  อ�านาจหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้

ปัจจุบันกฎหมายก�าหนดให้ อปท. มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ค่อนข้างจ�ากัด 
ท�าให้ อปท. ไม่สามารถจัดเก็บรายได้จากประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะของประชาชน หรือการ
เข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น จึงควรมีการออกกฎ ระเบียบ มาตรการ ที่ให้ อปท. สามารถจัดเก็บรายได้
จากการดังกล่าว เช่น

(๑.๑) กรณี อบต. ที่ด�าเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซ่ึงมีระเบียบให้ชุมชน
เป็นผู้บริหารจัดเก็บค่าน�้าประปาแต่ไม่สามารถเป็นผู้จัดเก็บรายได้จากกิจการประปา ในขณะที่เทศบาลสามารถจัดเก็บ
เองได้ แนวทางปฏิบัติระหว่าง อบต. กับเทศบาลมีความแตกต่างกัน

(๑.๒) ราษฎรที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากการใช้ที่ดินของรัฐ โดยไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน  
ซ่ึงควรจะต้องมหีน้าทีเ่สยีภาษบี�ารงุท้องทีใ่ห้แก่ อปท. แต่ปัจจบุนั อปท. ไม่สามารถทีจ่ะจดัเกบ็ภาษีจากบคุคลดงักล่าวได้

(๑.๓) รัฐวิสาหกิจที่เข้ามาด�าเนินกิจการในท้องถิ่น และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น  
แต่ อปท. ไม่สามารถจดัเก็บรายได้จากรฐัวสิาหกจิ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ด�าเนนิการปักเสาพาดสายในท้องถ่ิน  
แต่ อปท. ไม่สามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจาก กฟภ. ฯลฯ

(๑.๔) กรณีชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว หรือ
ประกอบอาชีพ หรือตั้งถิ่นฐานอยู่ อปท. เข้ามาใช้บริการสาธารณะของ อปท. แต่
ไม่ได้เสียภาษีให้แก่ อปท. จึงควรหาแนวทางในการจัดเก็บภาษีแก่ชาวต่างชาติดัง
กล่าว เช่น ภาษีการเหยียบแผ่นดิน ค่าธรรมเนียมคนต่างด้าว ฯลฯ

(๒)  การปรับปรุงอัตราการจัดเก็บภาษี
ภาษีที่ อปท. จัดเก็บเอง เช่น ภาษีบ�ารุงท้องที่ 

ภาษีป้าย ฯลฯ พบว่า อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิและสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึควรมกีาร
ปรับอัตราการจัดเก็บภาษีของ อปท. ดังนี้

(๒.๑)  ภาษบี�ารงุท้องที ่ซึง่ อปท. ได้ใช้ราคาปานกลางทีด่นิในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๔ 
ในการประเมินภาษบี�ารงุท้องที่ในปจัจบุัน ควรจะตอ้งมกีารปรบัราคาปานกลางทีด่ินที่ใช้ในการประเมนิใหส้อดคลอ้งกับ
สภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ กรณีที่ อบต. สามารถจัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่ได้เอง อบต. นั้น ควรไม่ต้องจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่นอกเขตเทศบาล ให้แก่อ�าเภอ จังหวัด ส่วนกลาง ก�านัน และผู้ใหญ่บ้าน

(๒.๒)  ภาษป้ีาย ซึง่ปัจจุบนัรปูแบบของป้ายได้ปรบัเปลีย่นเป็นรปูแบบใหม่ๆ เช่น จอภาพ 
LED ภาพเคลื่อนไหวใน ๑ จอภาพที่มีหลายสินค้า ฯลฯ ดังนั้น ควรปรับอัตราภาษีให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน รวมทั้ง
ความรกรุงรังของป้ายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

(๓)  การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
การรณรงค์ให้ อปท. จัดท�าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และก�าหนดเป็นตัวชี้วัด

ในการด�าเนินงานของ อปท. ด้วย โดยเฉพาะ อบต. ขนาดเล็ก การจัดท�าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จะต้องใช้
งบประมาณจ�านวนมากในการจดัท�าโปรแกรมข้อมลู ใช้บคุลากรของ อปท. ในการส�ารวจและปรบัปรงุฐานข้อมลูให้ถกูต้อง
เป็นปัจจบุนั แต่ภาษทีีจ่ดัเกบ็จากประชาชนมจี�านวนน้อยไม่คุม้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการจดัท�าแผนทีภ่าษแีละทะเบยีน
ทรพัย์สิน จึงควรปรบัปรงุแนวทางการจดัท�า แผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัย์สนิให้เหมาะสมกบัสภาพของ อปท. แต่ละแห่ง

(๔)  การเพิ่มภาษีประเภทใหม่
ทีผ่่านมามคีวามพยายามทีจ่ะเสนอกฎหมายว่าด้วยทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง และมกีารรบัฟัง 

ความคิดเห็นจาก อปท. มาอย่างต่อเนื่อง และ อปท. ได้รับทราบว่า หากกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับจะท�าให้รายได้
ของ อปท. เพิ่มขึ้นอีกจ�านวนมาก จึงควรเร่งรัดในการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๑



(๕)  การแสวงหารายได้จากการลงทุนของ อปท.
กฎหมายจัดต้ังของ อปท. ยงัไม่ได้เปิดโอกาสให้ อปท. แสวงหารายได้จากการลงทนุการ

ด�าเนินกิจการพาณิชย์ได้มากนัก เช่น การซื้อหุ้น การซื้อพันธบัตร ฯลฯ ดังนั้น จึงควรมีมาตรการเพื่อเปิดโอกาสให้ อปท. 
สามารถน�าเงินรายได้ของ อปท. ไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้

แนวทางที่ ๒ การแบ่งรายได้ระหว่างรัฐกับ อปท. และ อปท. ด้วยกันเอง
(๑)  การจัดแบ่งอากรรังนกอีแอ่น

ในแต่ละจงัหวัดจะมคีณะกรรมการจัดเกบ็อากร
รงันกอแีอ่น เช่น ผูว่้าราชการจงัหวดั อยัการจงัหวดั หวัหน้าต�ารวจภธูรจงัหวดั 
สรรพกรจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ ท�าหน้าที่ในการจัดสรร
เงนิอากรรงันกอแีอ่นตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด และคณะกรรมการฯ 
จะมีรายได้จากการจัดเก็บตามที่กฎหมายก�าหนดด้วย ท�าให้ อปท. ในแต่ละ
จงัหวดั มรีายได้จากอากรรงันกอแีอ่นลดน้อยลง จงึควรปรบัอตัราการแบ่งรายได้ 
ให้แก่คณะกรรมการฯ ให้ลดลงด้วย

(๒)  การจัดแบ่งรายได้จากเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
อบต. เป็นผู้ดูแลบ�ารุงรักษาถนนและจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติ ดังนั้น  

เมือ่มกีารจัดเกบ็รายได้ตามกฎหมายว่าด้วยอทุยานแห่งชาต ิและจะต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึง่ให้จงัหวดัในอตัราร้อยละ ๕ นัน้  
ควรที่จะน�ารายได้ดังกล่าวมาแบ่งให้ อบต. มากกว่า

(๓)  การจัดแบ่งภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ระหว่าง อปท. ด้วยกันเอง
โดยหลักการของการจัดสรรภาษีให้แก่ อปท. หากจะแบ่งภาษีระหว่าง อปท. ด้วยกัน 

โดยมิได้ค�านึงถึงประเภทและที่มาของภาษี อาจด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของ อปท. ที่เกิดข้ึนได้แต่ควรด�าเนินการ 
ที่เป็นการชั่วคราว โดยในระยะยาว ควรท่ีจะต้องจัดแบ่งภาษีให้สอดคล้องกับประเภทและท่ีมาของภาษีที่แท้จริง เช่น 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่จัดเก็บจากการต่อทะเบียนรถยนต์ และได้ใช้ถนนในเขตพื้นที่เทศบาล อบต. ซึ่งจะท�าให้
ถนนเกิดความช�ารุดเสียหาย ดังนั้น ที่ผ่านมาการแบ่งภาษีรถยนต์ให้แก่ อบจ. ทั้งจ�านวน อาจจะด�าเนินการไม่ถูกต้อง 
โดยภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ควรแบ่งการจัดสรรให้แก่เทศบาล และ อบต. ด้วย

(๔)  การจัดแบ่งค่าตอบแทนใบอนุญาตการดูดทราย
การอนุญาตประกอบการดูดทรายในเขต อปท. จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเขต 

อปท. นั้น แต่ปัจจุบันรายได้จากค่าตอบแทนการอนุญาตดูดทราย ได้แบ่งให้ อบจ. ในอัตราร้อยละ ๔๐ ส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ ๖๐ ให้แก่ อปท. ในเขตพื้นที่น้ัน จึงควรแก้ไขกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้รายได้ดังกล่าวเป็นของ อปท. ในเขต
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด

(๕)  การก�าหนดสัดส่วนรายได้ให้แก่ อปท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล
ในแต่ละปี รัฐบาลได้จัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. เพื่อให้มีรายได้ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล

เพิ่มขึ้น เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในอัตราร้อยละ ๒7.๒7 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ร้อยละ ๒7.๓7 ฯลฯ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า อปท. มีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๑๐ อปท. จึงมีความคาดหวังว่ารายได้ของตนเองจะเพิ่มขึ้นใน
สัดส่วนดังกล่าวด้วย จึงได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อน�าไปใช้จ่ายในจ�านวนเงินที่ อปท. ประมาณการไว้ แต่เมื่อถึง
ปลายปี ปรากฏว่า บาง อปท. ได้รับการจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ จึงควรมี
มาตรการที่เป็นหลักประกันเพื่อให้ อปท. ได้รับการจัดสรรรายได้ตามสัดส่วนที่ก�าหนดไว้ด้วย

(๖)  การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ที่ไม่เป็นธรรม
งบประมาณที่จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ซึ่งตั้ง

งบประมาณไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรลดจ�านวนเงินลง และเกณฑ์การจัดสรรควรให้มีการ กระจาย ตัว
ของงบประมาณไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มิใช่กระจุกตัวอยู่เฉพาะบางพื้นที่

รายงานประจ�าปี 2556

๒๒



แนวทางที่ ๓ การใช้จ่ายเงินของ อปท. ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น
(๑)  การจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการด�าเนินการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท. จะต้องด�าเนินการตาม
กฎ ระเบยีบ ทีก่�าหนดไว้ ซึง่มาจากระเบยีบกระทรวงการคลงั ท่ีก�าหนดเป็นแนวทางปฏบัิตใิห้แก่ส่วนราชการต่างๆ ท�าให้ 
อปท. ได้รับวัสดุที่ไม่ดีมาใช้งาน สิ้นเปลืองในการบ�ารุงรักษา และครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับอาจไม่ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ ดังนั้น ควรที่จะต้องพิจารณาว่าการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ควรที่จะใช้แนวทาง การปฏิบัติเช่นเดียว
กับกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ และจะสามารถออกกฎ ระเบียบ ที่ใช้ด�าเนินการที่แตกต่างจากส่วนราชการด�าเนินการได้
หรือไม่

(๒)  การสนับสนับสนุนเงินงบประมาณของ อปท. ให้แก่ส่วนราชการอื่น
เงนิรายได้ของแต่ละ อปท. มจี�านวนน้อย และงบประมาณทีจ่ะน�ามาใช้ส�าหรบัจดับรกิาร

สาธารณะให้แก่ประชาชนตามอ�านาจหน้าทีก่ไ็ม่เพยีงพอ และยงัต้องเจยีดจ่ายงบประมาณส่วนหนึง่มาสนบัสนนุให้แก่ส่วนราชการใน
พืน้ทีด้่วย ดงันัน้ ควรทีจ่ะมกีารยกเลกิหรอืทบทวนการต้ังงบประมาณสนบัสนนุแก่ส่วนราชการอืน่ เนือ่งจากการด�าเนนิการของ
ส่วนราชการในบางคร้ังไม่ได้เกดิประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินแต่อย่างใด

(๓)  การสั่งการให้ อปท. ด�าเนินกิจกรรมที่ไม่มีเงินสนับสนุน
ในการด�าเนินการใช้จ่ายเงินของ อปท. ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่จะด�าเนินการ 

ตามโครงการ/กิจกรรม ท่ีผ่านความเหน็ชอบของสภาท้องถ่ินของตนเองแล้ว ยังพบว่ามีโครงการ/กจิกรรม ซึง่ส่วนราชการ 
ที่ก�ากับดูแลก�าหนดให้ อปท. ต้องด�าเนินการโดยไม่มีเงินสนับสนุน แต่ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณของตนเอง เช่น  
การฝึกอบรมเพื่อการบ�าบัดยาเสพติด การฝึกอาชีพ ฯลฯ ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่ก�าหนดให้ อปท. ด�าเนินการ  
จึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการด้วย

(๔)  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.
ระบบการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ท่ีส่วนราชการต่างๆ ก�าหนดขึ้น

มีมากเกินไป และข้อมูลการรายงานมีลักษณะเดียวกัน ท�าให้การรายงานข้อมูลของ อปท. ซ�้าซ้อนกัน เช่น e-LAAS 
E-Plan ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ฯลฯ นอกจากนี้การด�าเนินการรายงาน
ตามระบบดังกล่าว ยังเป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่ อปท. และบางระบบหากด�าเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก�าหนดก็ไม่สามารถด�าเนินการตามระบบดังกล่าวได้ ดังนั้น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรเชื่อมโยงระบบการรายงานงาน
ข้อมูลของ อปท. เข้าด้วยกัน

(๕)  การใช้จ่ายเงินของ อปท. เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
กรณีการปักเสาไฟฟ้า พาดสายไฟผ่านในพื้นที่ของท้องถ่ิน 

นอกจาก อปท. จะจัดเก็บภาษีจาก กฟภ. ไม่ได้แล้ว ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการของ กฟภ. 
ในเรื่องดังกล่าวจะพบว่าค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าปกติมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการท่ีให้ อปท. 
ด�าเนินการเอง ดงันัน้ จงึควรหามาตรการทีจ่ะท�าให้ อปท. สามารถด�าเนนิการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อให้การด�าเนินงานเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

๒.๑.๓  แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ อปท. เพื่อสนับสนุนการ 
กระจาย อ�านาจ ได้แก่

ประเด็นที่ ๑ ความทุจริตไม่โปร่งใสของ อปท. 
(๑) การสร้างจิตส�านึก หรือวัฒนธรรมท้องถิ่นเก่ียวกับคุณธรรม พร้อมท้ังสร้างหลักเกณฑ์ 

ตัวชี้วัดในเรื่องคุณธรรม โดยให้น�้าหนักมากขึ้นในการพิจารณารางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(๒) จัดท�าหลักสูตรการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี หรือหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม  

สร้างจิตส�านึกสาธารณะ โดยมีการถอดบทเรียนมาจาก อปท. ที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนักการเมืองท้องถิ่น 
ภาคราชการ และประชาชน

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๓



(๓) ประชาสมัพนัธ์ผลงานของ อปท. ทีไ่ด้รับรางวลัการบรหิารจดัการบ้านเมอืงทีด่ ีและบคุคล
ที่กระท�าความดี มีคุณธรรม ให้กว้างขวางมากขึ้น

(๔) จดัเวทเีกีย่วกบัการเสรมิสร้างคณุธรรมในการปฏบิตังิานของ อปท. ในภมูภิาคต่างๆ เชดิชู
คนดี สร้างเสริมธรรมาภิบาล

(๕) ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของท้องถ่ิน ให้บุคลากรมีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 
สร้างการถ่วงดุลของฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ�า รวมทั้งการบังคับบัญชาต้องไม่ผูกขาด อยู่ที่นายก อปท.  
ผู้เดียว แก้ไขปัญหาระบบเครือญาติ

(๖) ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโดยการถอนทุนการซ้ือเสียงของฝ่ายการเมือง เช่น การ
เรียกค่าหัวคิว การสมยอมราคา และการทุจริตในลักษณะต่างๆ

(7) คณะอนุกรรมการบริหารการถ่ายโอนระดับจังหวัดควรแสดงบทบาทมากขึ้นในการให้
ความเห็นชอบการอุดหนุนเงินของ อปท. ให้แก่ส่วนราชการต่างๆ

(8) เพิ่มบทบาทของภาคประชาชนให้มากขึ้น ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ 
อปท. เช่น ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับการจ้าง การบริหารโครงการต่างๆ รับฟังการประชุม สภาท้องถิ่น การตรวจสอบ
การใช้งบประมาณของ อปท. เพื่อให้ประชาชนมีความสนใจ และสร้างจิตส�านึกให้ประชาชนมากขึ้น

(๙) ควรก�าหนดราคากลางในการจดัซือ้จดัจ้างให้เหมาะสมมากขึน้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบ
การรายย่อยมีโอกาสเข้ามาแข่งขันราคาได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

(๑๐) สร้างความรู้ให้แก่ประชาชนชนในทุกเรื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง และจิตส�านึกที่ดีแก่ภาคประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น

ประเด็นที่ ๒ การท�างานของ อปท. ขาดการสร้างสรรค์ ท�าแต่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) โครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีความจ�าเป็น แต่ต้องมาจากความต้องการของประชาชน 

ส่วนใหญ่ ผ่านเวทีประชาคม และเป็นที่ยอมรับได้
(๒) ควรใหค้วามส�าคญัแกก่ารพัฒนาคณุภาพชวีิตของประชาชนมากขึน้ โดยต้องพิจารณาใน

ข้อระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของ อปท. ด้วย
(๓) ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่มีทางที่จะลด

ลงได้ เพราะจ�านวนประชาชนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ความต้องการของประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๔) ใช้ฐานข้อมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการในท้องถิ่น เพื่อให้การท�างานมีเหตุมีผลมากขึ้น ลดการถูกต�าหนิลง

(๕) อปท. ควรบูรณาการการท�างานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในด้านการศึกษา และการ
แก้ไขปัญหาความยากจน เพือ่ให้ท้องถิน่เป็นทีรู้่จกัมากข้ึน ท�าให้ อปท. ท�างานได้ง่ายข้ึน

ประเด็นที่ ๓ คนมีความรู้ไม่อยากท�างานกับท้องถิ่น
(๑) ต้องปรับปรุงบรรยากาศการท�างานของท้องถิ่นที่มีแต่เรื่องทุจริต ขาดความโปร่งใส
(๒) ลดความเหลื่อมล�้าของระบบการบริหารงานบุคคลของส่วนกลางและท้องถิ่น
(๓) ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากรของ อปท. ว่าเป็นการท�างานเพ่ือประชาชน 

ในท้องถิ่น สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป
(๔) ปลูกฝังอัตลักษณ์ของท้องถ่ินต้ังแต่ในวัยเด็ก ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น  

สร้างผลงานให้เด็กเหน็ สนบัสนนุทนุการศกึษาให้เดก็และเยาวชนเพือ่ให้มาท�างานให้ท้องถ่ิน
ประเด็นที่ ๔ ผู้บริหารเป็นผู้มีอิทธิพล

(๑) สร้างภาพลักษณ์แก่นักการเมืองรุ่นใหม่ว่าการจะได้รับเลือกตั้ง จะต้องท�างานในพื้นที ่
ให้ประชาชนยอมรับ เปลีย่นทศันคติของผูบ้ริหารท้องถิน่ สร้างหลักสูตรพฒันาศกัยภาพ พฒันาคณุธรรม จรยิธรรมนกัการเมอืง
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(๒) สร้างจติส�านกึในการเป็นเจ้าของท้องถิน่ให้แก่ประชาชน สร้างบทบาทของภาคประชาชน 
สร้างเวทีให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และรับรู้การท�างานของ อปท.

ประเด็นที่ ๕ การร้องเรียนของท้องถิ่น มุ่งเน้นสวัสดิการและเรื่องเงินมากเกินไป ไม่เคลื่อนไหว 
ในลักษณะผลประโยชน์ในภาพรวม

(๑) แก้ไขกฎหมายให้ อปท. สามารถหารายได้มากขึ้น ไม่ใช้การร้องขอแต่งบประมาณจาก
รัฐบาล ในส่วนของ อปท. เองก็ต้องหาวิธีหารายได้ให้มากขึ้นด้วย เช่น การพาณิชย์ต่างๆ

(๒) ลดการก�าหนดวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้แก่ อปท.
(๓) ให้มี “กองทุนพัฒนาการ กระจาย อ�านาจ” เพื่อสนับสนุน อปท. ให้มีการศึกษาวิจัย 

ในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น การส่งเสริมภาพลักษณ์ และการศึกษาดูงานต่างๆ

๒.๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของส่วนราชการในการขับเคลื่อน 
การกระจายอ�านาจ มวัีตถปุระสงค์เพือ่กระตุ้นให้ส่วนราชการทีถ่่ายโอนภารกิจและส่วนราชการทีส่นบัสนนุการถ่ายโอน 
ภารกิจ ได้เห็นถึงความส�าคัญของบทบาทและหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ อปท. จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. มีผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมประชุมรวม ๙๕ คน 

ช่วงเช้า  การอภิปรายเรื่อง “บทบาทของส่วนราชการในการขับเคลื่อนการ กระจาย อ�านาจ” โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์ น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณด้านความมั่นคง ๑ ส�านัก
งบประมาณ และนายสมบรูณ์ กนกนภากลุ ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิการพฒันาทางหลวงท้องถิน่ กรมทางหลวงชนบท

ช่วงบ่าย  แบ่งกลุ่มผู้แทนส่วนราชการออกเป็น ๓ กลุ่มตามภารกิจที่ถ่ายโอน ตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การก�าหนดขัน้ตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่ อปท. (ฉบับท่ี ๓) ท้ัง ๓ ด้าน ได้แก่ กลุม่ภารกจิด้านโครงสร้างพืน้ฐาน กลุม่
ภารกจิด้านสงัคม และกลุม่ภารกจิด้านเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อม ซึง่ผูแ้ทนส่วนราชการได้มคีวามเห็นเกีย่วกบัแนวทางการ
การพัฒนาการขับเคลือ่นการ กระจาย อ�านาจไปสู ่อปท. ดงันี้

๒.๒.๑  การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอน 
(๑) การให้ความรู้ความเข้าใจแก่แต่ละ อปท.ว่า ได้รับถ่ายโอนภารกิจใดบ้าง และรูปแบบ

การถ่ายโอนของแต่ละภารกิจเป็นอย่างไร
(๒) การพิจารณาให้ความส�าคัญกับ อปท. แต่ละแห่งว่า 

พร้อมที่จะรับภารกิจถ่ายโอนหรือไม่ และภารกิจที่ถ่ายโอนต้องสอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ของ อปท. นั้นๆ

(๓) เน้นการสร้างส�านึกรับผิดชอบของ อปท. ในการดูแล
ประชาชนในท้องถิ่น

(๔) ส่วนราชการเมือ่ถ่ายโอนภารกจิไปแล้วต้องร่วมกบั อปท. 
ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่วนราชการต้องดูแลภารกิจอย่างต่อเนื่องด้วย

(๕) การเพิ่มงบประมาณด้านการฝึกอบรม อปท. ให้แก่ส่วนราชการ
(๖) การยบุรวม อปท. ขนาดเล็กเข้าด้วยกนั เพือ่สามารถใช้ทรพัยากรร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น เพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่ อปท. ขนาดเล็กจะท�าได้ทุกภารกิจ
๒.๒.๒  การประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการกับ อปท.

(๑) การที่ต้องพิจารณาว่าการถ่ายโอนภารกิจ คือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
ต้องก�าหนดขอบเขตการท�างานร่วมกัน ลดความกังวลของส่วนราชการว่าภารกิจที่เคยมีอยู่จะหมดไปโดยต้องพิจารณา
ในมุมมองว่า ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นผลงานของประเทศ

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(๒) ต้องสร้างความพร้อมทั้งผู้รับ ผู้ให้ และผู้จัดการประสานงาน (ส�านักงาน ก.ก.ถ.)
(๓) การถ่ายโอนภารกิจต้องใช้ผลลัพธ์ในด้านต่างๆ เป็นตัวก�าหนด เช่น ถ้าจะจัดการด้าน

การท่องเที่ยวให้ส�าเร็จต้องประกอบด้วยภารกิจใดบ้าง รวมถึงกฎหมาย และธุรกิจที่เพิ่มเติมให้ อปท. เพื่อสร้างคุณค่าให ้
เกิดขึ้นใน อปท.

๒.๒.๓  การติดตามประเมินผลการด�าเนินการของ อปท. ดังนี้
(๑) การทีต้่องพจิารณาว่า อปท. ท่ีดคีอื อปท. ท่ีท�าให้ชวิีตความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ที่

ที่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความพร้อมในเรื่องสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
ความพึงพอใจของประชาชน

(๒) ควรก�าหนดค่าพื้นฐาน (Base Line) ว่าประชาชนควรจะได้รับอะไรบ้าง จะท�าให้บ่งบอก
ได้ว่า อปท. ต้องท�าอะไร

(๓) ต้องเป็นการประเมินผลในเชิงประสิทธิภาพ ความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการ
ของ อปท.

(๔) การที่จะประเมินว่าส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจไปยัง อปท. แล้ว อปท. ท�าได้หรือไม่  
บางส่วนราชการเหน็ว่าไม่ควรประเมิน แต่ต้องประเมนิว่า ส่วนราชการสามารถเพิม่เตมิในส่วนท่ี อปท. ยงัขาดอยูไ่ด้หรอืไม่ 
หากเพิม่เตมิให้แล้ว อปท. ยงัท�าไม่ได้ จึงเป็นการประเมนิการท�างานของ อปท.

๑.๓  การประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติตาม (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการ กระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ....

ส�านักงานคณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส�านกังาน ก.ก.ถ.) ได้ด�าเนนิโครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพ่ือชีแ้จงการปฏบิตัติาม (ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (กกถ.) เรือ่ง 
ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. .... 
ซึ่งเป็นการเชิญเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ  
มารับฟังการชี้แจงท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว 

ผลการด�าเนินงาน
ส�านักงาน ก.ก.ถ. ได้ด�าเนินการจัดการประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติตาม (ร่าง) ประกาศฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ 

กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่ามีผู้แทน อบจ. เข้าร่วมประชุม จ�านวน ๑๐8 คน  
ซึ่งในช่วงเช้า เป็นการอภิปรายเร่ือง บทบาทอ�านาจหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์เครือข่ายจังหวัดและ 
ศูนย์เครือข่ายกลาง โดยวิทยากรจาก ส�านักงาน ก.ก.ถ. และในช่วงบ่าย เป็นการอภิปรายต่อจากช่วงเช้าพร้อมทั้ง 
เปิดโอกาสให้ผู้แทน อบจ. ซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะ ประเด็นค�าถามส่วนใหญ่เป็นเรื่อง 
เกี่ยวกับการบูรณาการแผนพัฒนาในเขต อบจ. ร่วมกับเทศบาล และ อบต. การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นการด�าเนินงาน
ตามอ�านาจหน้าที่ของศูนย์เครือข่ายฯ ในการนี้ ส�านักงาน ก.ก.ถ. ได้ตอบชี้แจงข้อซักถามดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวอย่างชัดเจนแล้ว
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๒.  การ กระจาย อ�านาจด้านการเงนิ การคลัง  
และงบประมาณ

คณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีอ�านาจหน้าที่เก่ียวกับ 
การ กระจาย อ�านาจด้านการเงิน การคลัง และการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ 
ขั้นตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้

มาตรา ๑๒ ให้ ก.ก.ถ. มีอ�านาจหน้าที่ ฯลฯ
(๓) ปรับปรุงสดัส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรฐักับ อปท. และระหว่าง อปท. ด้วยกันเอง โดยค�านงึถงึ 

ภาระหน้าที่ของรัฐ กับ อปท. เพราะระหว่าง อปท. ด้วยกันเองเป็นส�าคัญ
(7) เสนอแนะมาตรการด้านการเงนิ การคลงั การภาษอีากร การงบประมาณ และการรกัษาวนิยัทางการเงนิ 

การคลังของ อปท. 
(๑๐) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจัดสรรเพิ่มข้ึนให้แก่ อปท. เนื่องจาก

การถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง
(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ตามความจ�าเป็น
(๑๖) ออกประกาศก�าหนดตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การน�าส่งเงินรายได้ และการได้รับเงินรายได้

ส�าหรับ อปท. โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ผลการด�าเนนิงานที่ส�าคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�าหนดให้ 
รฐัต้องจดัสรรรายได้ให้แก่ อปท. ในสดัส่วนต่อรายได้ของรฐับาล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ และไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว (ฉบับที่ ๒) ได้ก�าหนดให้ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐต้องจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ในสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ และยังคงม ี
จุดมุ่งหมายที่จะให้ อปท. มีรายได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนร้อยละ ๓๕ และการเพิ่มขึ้นของรายได้ให้เป็นไปตามระยะเวลา 
ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาและตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนเพิ่มขึ้น และไม่ว่ากรณีใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. 
ต้องไม่น้อยกว่าที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก.ก.ถ. จึงด�าเนินการ ดังนี้

ปรับปรงุสดัส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้สุทธิ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อปท. มีสัดส่วนรายได้ คิดเป็น 
ร้อยละ ๒7.๒7 ประกอบด้วย

๑.๑ รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง จ�านวน  ๕๐,๒8๑.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.78
๑.๒ รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ จ�านวน ๑87,๙88.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.8๓
๑.๓ รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ จ�านวน  ๙7,๙๐๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑7.๑๐
๑.๔ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ�านวน ๒๓๖,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๐
 รวมรายได้ อปท. ทั้งสิ้น จ�านวน ๕7๒,๖7๐.๐๐ 
ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 คณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดสัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้รัฐบาลสุทธิ 

ในอัตราร้อยละ ๒7.๓7 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ 

การก�าหนดสัดส่วนรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ก.ก.ถ. ได้ก�าหนดหลักการการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ดังนี้
๑.  จัดสรรโดยพจิารณาจากภาพรวมของรายได้ทกุประเภทของ อปท. ประกอบด้วย รายได้จากภาษท่ีี อปท. 

จัดเก็บเอง รายได้จากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้ และรายได้จากเงินอุดหนุนของรัฐบาล และก�าหนดประเภท
ภาษทีีค่วรเป็นของ อปท. แต่ละประเภทไว้ให้ชดัเจน เช่น องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) จะได้รบัการจดัสรรภาษ ี
และค่าธรรมเนียมรถยนต์ ส่วนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) จะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(๑ ใน ๙) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น หากภาษีที่ อปท. ได้รับแต่ละประเภทไม่เพียงพอ
ต่อการบริหารงานตามอ�านาจหน้าที่ก็จะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีรัฐบาลแบ่งให้และเงินอุดหนุนท่ัวไปปรับลดความเหลื่อมล�้า
ด้านรายได้ของแต่ละ อปท.

๒.  การจัดสรรภาษใีห้แก่ อปท. จะค�านงึถงึแหล่งก�าเนดิภาษเีป็นส�าคญั กล่าวคอื ภาษเีกดิจากทีใ่ดจะจดัสรร
คืนให้แก่ท้องถิ่นนั้น แต่ในทางปฏิบัติแหล่งก�าเนิดภาษีบางประเภท เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยังไม่มีข้อมูล 
ในระดบั อปท. แต่จะมข้ีอมลูในระดบัจงัหวดั ส่วนใหญ่จึงจัดสรรตามแหล่งภาษีท่ีจัดเก็บในเขตจังหวดั ส�าหรบั อปท. แต่ละแห่ง 
ในจังหวัดจะจัดสรรให้ตามเกณฑ์ประชากร ในการก�าหนดหลักการเกณฑ์จัดสรรภาษี
ให้แก่ อปท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายได้ที่ อปท. ได้รับจากภาษีนี้ อปท. จัดเก็บเอง  
ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้ และภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้ รวมจ�านวน ๓๓๖,๑๖๙ ล้านบาท 
มีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

  ๒.๑  รายได้ทีท้่องถ่ินจัดเก็บเอง เช่น ภาษโีรงเรอืนและทีดิ่น ภาษบี�ารงุท้องที่ 
ฯลฯ ให้เป็นรายได้ของ อปท. ที่จัดเก็บรายได้นั้น

  ๒.๒  รายได้จากภาษีท้องถิ่นที่รัฐบาลจัดเก็บให้
    ๑)  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย ์จัดเก็บในเขตท้องถิ่นใดให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น
    ๒)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์จัดสรรดังนี้
   ๒.๑ ภาษีที่จัดเก็บในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้จัดสรร 

แก่ กทม. 
   ๒.๒ ภาษีที่จัดเก็บในเขตจังหวัด ให้จัดสรรแก่ อบจ. ตามผล

การจัดเก็บในแต่ละจังหวัด แต่ไม่เกินวงเงินภาษีที่ อบจ. ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กรณีจังหวัดใดจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้น�าส่วนที่จัด
เก็บเพิ่มมาจัดสรรให้แก่เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา ในเขตจังหวัดนั้น ตามสัดส่วนจ�านวนประชากรของ อปท. 
แต่ละแห่ง

    ๓)  ภาษสีรุาและภาษสีรรพสามติ จดัสรรเป็นรายเดอืนให้แก่เทศบาล อบต. เมอืงพัทยา และ 
กทม. ตามเกณฑ์ประชากรของ อปท. แต่ละแห่งในวันสิ้นปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 

    ๔)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดสรรเป็นรายเดือนให้แก่เมืองพัทยา กทม. เทศบาล และ อบต. ภาษ ี
ทีจั่ดเกบ็ในเขตเมอืงพทัยา และ กทม. จดัสรรให้เมืองพทัยา และ กทม. ส่วนภาษจัีดเกบ็ในเขตจงัหวัด จดัสรรให้เทศบาล 
และ อบต. ตามเกณฑ์ประชากรแต่ละแห่งในวันสิ้นปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 

การก�าหนดหลักการการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.
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    ๕)  ภาษมีลูค่าเพิม่ตามพระราชบญัญตัจิดัสรรรายได้ประเภทภาษมีลูค่าเพิม่และภาษธีรุกิจ
เฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) จัดสรรเป็นรายเดือนตามผลการจัดเก็บของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้แก่เมืองพัทยา กทม. เทศบาล และ อบต. ดังนี้

   ๕.๑  กรมสรรพากรจดัเกบ็ ในเขต กทม. จดัสรรให้ กทม. ในเขตจงัหวดัจดัสรรให้เทศบาล 
และ อบต. ตามเกณฑ์ประชากรแต่ละแห่งในวันสิ้นปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 

   ๕.๒  กรมสรรพาสามิตและกรมศุลกากรจัดเก็บ จัดสรรให้ กทม. เทศบาล เมืองพัทยา 
และ อบต. ตามเกณฑ์ประชากรแต่ละแห่งในวันสิ้นปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว

ทั้งนี้ ส่วนที่จัดเก็บในพื้นที่เมืองพัทยาจัดสรรตรงให้เมืองพัทยา
๓.  รายได้จากภาษท่ีีรฐัแบ่งให้ ได้แก่ ภาษมีลูค่าเพิม่ตามพระราชบัญญัตกิ�าหนดแผนและข้ันตอนการ กระจาย 

อ�านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นภาษีที่ใช้ส�าหรับลดความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ของ อปท. และให้ อปท. มีรายได ้
ทีเ่พิม่ขึน้เพือ่ให้สามารถด�าเนนิภารกจิตามอ�านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถ่ายโอนได้ โดยให้กรมสรรพากรส่งมอบเงนิภาษีมลูค่า
เพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๐.๒8 ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร หลังจากหักส่วนที่ต้องจ่ายคืนผู้เสียภาษี
แล้ว และให้จัดสรรเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

  ๓.๑ จ�านวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ
ขัน้ตอนการ กระจาย อ�านาจฯ ทีไ่ด้รบัในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้จดัสรรตามสดัส่วนที่  
อปท. แต่ละแห่งได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

  ๓.๒  เป็นส่วนที่ได้รับเพิ่มขึ้น ให้จัดสรร ดังนี้
  ๑) จัดสรรแก่ อปท. ทีม่รีายได้ก่อนรวมเงนิอุดหนนุ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท ให้มีรายได้ดังกล่าวถึง ๑๐ ล้านบาท 
  ๒) ส่วนทีเ่หลอืจากการจัดสรรตาม ข้อ ๓.๒.๑ ให้จดัสรรแก่เทศบาล 

และ อบต. โดยร้อยละ ๖๐ ให้แบ่งเท่าๆ กัน และร้อยละ ๔๐ ตามสัดส่วนจ�านวนประชากร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่ อปท. จ�านวน ๒๓๖,๕๐๐ ล้านบาท จัดสรรให้แก่ 
อปท. ดังนี้

๑.  การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. แต่ละประเภท ให้แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี ๑ กทม. กลุ่มที่ ๒ 
เมืองพัทยา และกลุ่มที่ ๓ อบจ. เทศบาล และ อบต. โดยจัดสรรเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

 ๑.๑ ให้จัดสรรให้แก่ อปท. ในแต่ละกลุม่ตามจ�านวนเงนิทีไ่ด้รบัการจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.๒ เป็นส่วนที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ค�านวณวงเงินที่จะจัดสรรให้ 

กทม. โดยแบ่งเงินที่ได้รับเพิ่มเป็น 77 ส่วน ตามจังหวัด จังหวัดละเท่าๆ กัน โดยให้ถือ กทม. เป็นจังหวัดหนึ่ง ส�าหรับ
เมืองพัทยา ให้ได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึนจากส่วนที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ท่ี กทม. ได้รับการจัดสรร เงินส่วนท่ีเหลือ 
ภายหลังการแบ่งให้ กทม. และเมืองพัทยา ให้จัดสรรแก่กลุ่ม อบจ. เทศบาล และ อบต. เมื่อรวมเงินอุดหนุนตาม  
ข้อ ๑.๑ และ ข้อ ๑.๒ ท�าให้ อปท. แต่ละกลุ่มได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน ข้อ ๑.๓ ดังนี้

  ๑.๓.๑  กทม.     จ�านวน  ๑๔,๔๑๙.8๓ ล้านบาท
  ๑.๓.๒  เมืองพัทยา    จ�านวน  ๑,๔7๓.๔๒ ล้านบาท

การก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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  ๑.๓.๓  อบจ. เทศบาล และ อบต. จ�านวน  ๒๒๐,๖๐๖.7๕ ล้านบาท
   รวมจ�านวน ๒๓๖,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท
๒.  การจัดสรรเงินอุดหนนุให้แก่ อบจ. เทศบาลและ อบต. จ�านวน ๒๒๐,๖๐๖.7๕ ล้านบาท ให้จดัสรรเป็น  

๒ ประเภท ได้แก่ เงินอดุหนุนทัว่ไป และเงินอดุหนนุเฉพาะกจิ โดยมรีายละเอียดการจดัสรรเงนิอดุหนนุแต่ละประเภท ดงัน้ี
 ๒.๑ เงนิอดุหนนุทีต่ัง้ไว้กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน จ�านวน ๒๑๙,๕๑๙.7๔ ล้านบาท จัดสรร เงนิ ดงันี้
    ๒.๑.๑  เงินอุดหนุนทั่วไป จ�านวน ๑๐๔,๔๔๔.8๕ ล้านบาท ให้จัดสรรเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
        ส่วนที่ ๑  จ�านวน ๖๑,๖๓๕.๑๖ ล้านบาท ให้จัดสรรดังนี้ 
     (๑) จ�านวน ๖,๒๐๒.๑๒ ล้านบาท จดัสรรให้แก่ อปท. 

ทีจ่ะต้องใช้จ่ายเงินเพิม่การครองชีพให้แก่ข้าราชการหรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ และลกูจ้างของ อปท. 
(เดือนมกราคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๕) ตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

     (๒) เงนิส่วนทีเ่หลอื จ�านวน ๕๕,๔๓๓.๐๓ ล้านบาท 
ให้จัดสรร ดังนี้

                      (๒.๑)  ส่วนที ่๑ จ�านวน ๕,๔๕๔.๔๐ ล้านบาท 
ให้จัดสรรแก่ อบจ. ในจ�านวนที่ อบจ. แต่ละแห่งได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

        (๒.๒) ส่วนท่ี ๒ ส่วนท่ีเหลือจากการจัดสรร
ตาม (๒.๑) จ�านวน ๔๙,๙๗๘.๖๓ ล้านบาท ให้จัดสรรแก่เทศบาล และ อบต. โดยน�าค่าใช้จ่าย 
ในการจดับรกิารสาธารณะขัน้พืน้ฐานของ อปท. มาใช้เป็นเกณฑ์การจัดสรรให้แก่เทศบาล และ อบต. 
อปท. ใด มค่ีาใช้จ่ายดังกล่าวมากกว่ารายได้ก่อนรวมเงนิอดุหนนุ ให้จดัสรรเงนิอุดหนนุทัว่ไปให้แก่ อปท. น้ัน ตามสดัส่วน 
ของส่วนต่างที่เกิดขึ้น

เมือ่ค�านวณการจดัสรรตามเกณฑ์ดงักล่าวแล้ว อปท. ใดได้รบัการจดัสรรลดลงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
เกนิร้อยละ ๕ ให้ลดลงเท่ากบัร้อยละ ๕ หาก อปท. ใดได้รบัการจดัสรรเพ่ิมขึน้ ให้ได้รบัการจดัสรรเพ่ิมข้ึนไม่เกนิร้อยละ ๑๐๐

     (๓) กรณี อปท. ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงินเพิ่มการ
ครองชีพไปแล้ว ไม่ตรงกับจ�านวนที่จะต้องได้รับจริง ให้จัดสรรแก่ อปท. ดังกล่าว ดังนี้

(๓.๑) อปท. ที่ได้รับจัดสรรเงินเพ่ิมการครองชีพมากกว่าจ�านวน 
ที่จะต้องได้รับจริง ให้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแก่ อปท. ดังกล่าว โดยน�าเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับตาม (๒.๑) และ (๒.๒) 
ไปหักกับเงินในส่วนเกินที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

(๓.๒) อปท. ที่ได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพน้อยกว่า 
ตามจ�านวนที่จะต้องได้รับจริง หรือไม่ได้รับการจัดสรร ให้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแก่ อปท. ดังกล่าว โดยน�าเงินอุดหนุน
ทั่วไปที่ได้รับตาม (๒.๑) และ (๒.๒) ไปรวมกับเงินที่ในส่วนที่ อปท. ได้รับการจัดสรรขาดไป

     (๔) กรณีเงินเหลือจ่ายจากการด�าเนินการตาม (๑) – (๓) แล้ว ให้จัดสรร
แก่ เทศบาล และ อบต. ทุกแห่งๆ ละเท่าๆ กัน

        ส่วนที่ ๒  จ�านวน ๔๒,8๐๙.๖๙ ล้านบาท จัดสรรเพื่อด�าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน 
และการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามรายการ ดังนี้

     (๑) เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  
จ�านวน ๙๓๔.๕๐ ล้านบาท

     (๒) เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  
จ�านวน ๑๐,7๒๒.๓๖ ล้านบาท

รายงานประจ�าปี 2556
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     (๓) เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  
จ�านวน ๑๖,๑๔๓.๕7 ล้านบาท

     (๔) เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา  
จ�านวน ๑๑๑.๐7 ล้านบาท

     (๕) เงนิอดุหนนุส�าหรบัสนบัสนนุการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 
จ�านวน ๔๑๐.๓8 ล้านบาท

     (๖) เงนิอดุหนนุส�าหรบัส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น จ�านวน ๕7๕.๔๕ ล้านบาท

     (7) การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส จ�านวน ๑๓.๕7 ล้านบาท
     (8) เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ�า จ�านวน ๑๓,8๙8.7๙ ล้านบาท
    ๒.๑.๒  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ�านวน ๑๑๕,๐7๔.8๙ ล้านบาท จัดสรรให้แก่ อปท. เพื่อ

ด�าเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินที่ก�าหนด ตามรายการดังนี้
    (๑) เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนงานสูบน�้าด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน�้า  

จ�านวน ๑,๑๔๓.๙๐ ล้านบาท
    (๒) เงินอุดหนุนส�าหรบัสนบัสนนุการถ่ายโอนบุคลากร จ�านวน ๑,๑๕๖.๔8 ล้านบาท
    (๓) เงินอุดหนุนส�าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ารักษาพยาบาล)  

จ�านวน 7๑๔.๔๔ ล้านบาท
    (๔) เงินอุดหนุนส�าหรบัการจดัการศึกษาภาคบังคบั (ค่าเช่าบ้าน) จ�านวน ๑๒๐ ล้านบาท
    (๕) เงินอุดหนุนส�าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ�าเหน็จบ�านาญ)  

จ�านวน ๒,๒๕๓.7๙ ล้านบาท
    (๖) เงนิอดุหนนุส�าหรบัสนบัสนนุศูนย์พฒันาเดก็เลก็ จ�านวน ๙,7๐๙.87 ล้านบาท
    (7) เงินอุดหนุนส�าหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน ๓๓๓.๐๐ ล้านบาท
    (8) เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม จ�านวน ๓.7๐ ล้านบาท
    (๙) เงินอุดหนุนส�าหรบัสนบัสนนุสถานสงเคราะห์คนชรา จ�านวน ๑๐๙.๖8 ล้านบาท
    (๑๐) เงินอุดหนุนส�าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพื้นฐาน

ส�าหรับนักเรียนยากจน) จ�านวน ๑๓7.๓๙ ล้านบาท
    (๑๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน ๓,๒๖7.๙๒ ล้านบาท
    (๑๒) โครงการสร้างหลกัประกนัรายได้แก่ผูส้งูอาย ุจ�านวน ๕๔,๒๑๔.๒๙ ล้านบาท
    (๑๓) โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  

จ�านวน 7,๒๐๑.๐7 ล้านบาท
    (๑๔) โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก จ�านวน 7,๔88.๐๐ ล้านบาท
    (๑๕) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ�านวน ๒,๖๔๒.๕๔ ล้านบาท
    (๑๖) เงินอุดหนุนส�าหรับการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  

จ�านวน ๕๓7.๓7 ล้านบาท
    (๑7) เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

จ�านวน ๒๒๔.๑๔ ล้านบาท

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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    (๑8) เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น  
จ�านวน ๒๖๕.๔๖ ล้านบาท

    (๑๙) เงินอุดหนุนส�าหรับการบริหารจัดการน�้าเพื่อสนับสนุนงานฎีกา  
จ�านวน ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท

    (๒๐) เงินอุดหนุนส�าหรับการแก้ไขการขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน  
จ�านวน ๖๐๐.๐๐ ล้านบาท

    (๒๑) เงนิอดุหนนุส�าหรับสนบัสนุนการถ่ายโอนภารกจิการก่อสร้างและบ�ารงุรักษาถนน 
จ�านวน ๑,8๐๐.๐๐ ล้านบาท

    (๒๒) เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข 
ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. จ�านวน 78.๐๐ ล้านบาท

    (๒๓) โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้คอมพวิเตอร์พกพา จ�านวน ๔๖๔.88 ล้านบาท
    (๒๔) เงนิอดุหนนุส�าหรบัสนบัสนนุแผนแม่บทการบรหิารพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเมืองพทัยา

และพื้นที่เชื่อมโยง จ�านวน ๒๙๙.๓๑ ล้านบาท
    (๒๕) เงินอุดหนุนส�าหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จ�านวน ๙7๙.๖๔ ล้านบาท
    (๒๖) โครงการเงินอุดหนุนส�าหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน 

จ�านวน ๑8,๕๐๖.๐๙ ล้านบาท
    (๒7) เงนิอดุหนนุครภุณัฑ์ศนูย์เด็กเลก็ จ�านวน ๕๒๐.๐๐ ล้านบาท
    (๒8) เงนิอดุหนนุการศกึษา อปท. ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

จ�านวน ๑๐๓.๙๓ ล้านบาท
 ๒.๒ เงินอุดหนุนที่ตั้งไว้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี จ�านวน ๕๒๐ ล้าน

บาท จัดสรรให้ อปท. เพื่อเป็นรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น จ�านวน 
๕๐๐ ล้านบาท และจัดสรรเพื่อด�าเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูล อปท. จ�านวน ๒๐ ล้านบาท

 ๒.๓ เงินอุดหนุนที่ตั้งไว้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�านวน 
๕๖7.๐๑ ล้านบาท จัดสรรเพื่อด�าเนินโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ก.ก.ถ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�านวน ๑8,๕๐๖.๐๙ ล้านบาท โดยมี
หลักเกณฑ์สรุป ดังนี้

๑. ให้จัดสรรให้แก่ อปท. ทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณส�าหรบัพฒันาและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนใน
กรณเีร่งด่วนและจ�าเป็น หากไม่ด�าเนนิการจะส่งผลเสยีหายต่อประชาชน และเป็นโครงการทีอ่ยูใ่นอ�านาจและหน้าทีข่อง 
อปท. ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของ อปท. และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซ่ึงมีประเภทโครงการ 
ที่จะได้รับการจัดสรร ดังนี้

การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนา อปท. 

กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
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๓๔



 ๑.๑ โครงการที่สนับสนุนโครงการพระราชด�าริ
 ๑.๒ โครงการที่สนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
 ๑.๓ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
 ๑.๔ โครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่ออุปโภค บริโภค
 ๑.๕ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
 ๑.๖ โครงการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
 ๑.7 โครงการพัฒนาการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
 ๑.8 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ๑.๙ โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ๑.๑๐ โครงการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 ๑.๑๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ๑.๑๒ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการที่ อปท. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามข้อ ๑ จะต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
 ๒.๑ ด�าเนินการในลักษณะค่าสิ่งก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณด�าเนินการไม่น้อยกว่าโครงการละ 

๕๐๐,๐๐๐ บาท และต�่ากว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒.๒ โครงการทีด่�าเนนิการตามข้อ ๒.๑ อาจมคีรภุณัฑ์ประกอบได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม ทัง้นี้ 

รายการครภุณัฑ์จะต้องมวีงเงินต่อหน่วยต�า่กว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยวงเงนิค่าสิง่ก่อสร้างต้องมากกว่าวงเงนิค่าครภุณัฑ์
  ๒.๓ มีความพร้อมที่จะด�าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
 ๒.๔ สามารถด�าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
 ๒.๕ เป็นโครงการที่ไม่ซ�้าซ้อนทั้งภารกิจ พื้นที่ และงบประมาณของหน่วยงานใดๆ
๓. ให้กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองโครงการเงนิอดุหนนุตามข้อ ๑  

และข้อ ๒ ประกอบด้วย ผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเกีย่วข้อง ผู้แทนสมาคมองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย ผูแ้ทน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นสมควรไม่เกิน ๕ คน มีหน้าที่ตรวจสอบโครงการ
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด�าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๕



ที่ผ่านมาการก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. จะมีความล่าช้า ไม่สามารถด�าเนินการได้ในช่วง
ต้นปีงบประมาณ และ อปท. มรีายได้ไม่เพยีงพอต่อการด�าเนนิงานตามอ�านาจหน้าที ่และภารกจิถ่ายโอนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�านักงาน ก.ก.ถ. จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.  
สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

๑.  การก�าหนดสดัส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้สทุธิ
ของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๑.๑ ให้แต่งต้ังคณะท�างานเพื่อพิจารณาก�าหนด
สัดส่วนรายได้ให้แก่ อปท. และเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอ ก.ก.ถ. ให้ความเห็นชอบเสนอคณะ
รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕7

 ๑.๒ การประมาณการรายได้ของ อปท.
  ๑.๒.๑ รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งข้อมูลรายได้ที่ อปท.  

จัดเก็บได้จริงก่อนปีที่จะจัดท�างบประมาณ ๒ ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อมูลรายได้ที่ อปท. จัดเก็บได้จริง 
๓ ปีย้อนหลังจากนั้น คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ก.ถ. ภายในสัปดาห์แรกของเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อน�ามาหาค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นและน�ามาประมาณการรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง

  ๑.๒.๒ การประมาณการรายได้ทีร่ฐับาลจดัเกบ็และแบ่งให้ อปท. ให้ส�านกังานเศรษฐกจิการคลัง
สนับสนุนข้อมูลประมาณการรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บได้ในปีงบประมาณก่อนหน้าปีที่จะจัดท�างบประมาณ ๒ ปี เพื่อให้ 
ฝ่ายเลขานกุาร ก.ก.ถ. ภายในสปัดาห์แรกของเดือนธนัวาคม เพ่ือเสนอคณะท�างานฯ เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพจิารณา
ประมาณการรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ อปท.

๒.  การน�างบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลออกจากสัดส่วนรายได้ของ อปท.
 ๒.๑ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นต้นไป ให้น�าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อการบริหารพัฒนา

พื้นที่พิเศษ ออกจากสัดส่วนรายได้ของ อปท. โดยให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(อพท.) ไปเสนอขอตั้งงบประมาณเอง

 ๒.๒ เงินอดุหนนุทีจั่ดสรรให้แก่ อปท. เพือ่เป็นค่าป่วยการอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ก.ถ. เสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นผู้จ่ายค่าป่วยการดังกล่าวให้แก่ อสม. โดยตรง และตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นต้นไป ให้น�าเงินอุดหนุนดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไป ท้ังนี้ ผู้แทนเทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต�าบล (อบต.) มคีวามเหน็ว่าการจ่ายเงนิค่าป่วยการ อสม. ควรให้เทศบาล และ อบต. จ่ายให้แก่ อสม. โดยตรง 
เช่นเดยีวกบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายจุะมคีวามเหมาะสมมากกว่า เนือ่งจากทีผ่่านมาการจ่ายเงนิดงักล่าวได้มกีารขอให้เทศบาล 
และ อบต. เป็นผู้จ่ายให้แก่ อสม. นอกจากน้ี เทศบาล และ อบต. เป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดและท�างานด้านสาธารณสุข
ร่วมกับ อสม. ในพื้นที่อยู่แล้ว จึงเห็นควรให้น�าความเห็นดังกล่าวเสนอ กกถ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย

  ๒.๓ เพื่อให้ อปท. มีอิสระในการบริหารงานคลังของตนเองเพิ่มข้ึน จึงเห็นสมควรก�าหนด 
เป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนและจ�านวนเงินอุดหนุนท่ัวไปตามอ�านาจหน้าท่ี โดยให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป 

การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๓๖



ตามอ�านาจหนา้ทีใ่ห้มีจ�านวนเพิม่ขึน้ทกุปี และภายในระยะเวลาไมเ่กนิ ๓ ป ีใหม้ีการจัดสรรเงินอดุหนุนทั่วไปประเภทนี้  
คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.

๓.  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและพนักงาน อปท. (เงินเดือน 
๑๕,๐๐๐ บาท และค่าแรง ๓๐๐ บาท)

 ๓.๑  ระยะสั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอขอแปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 เป็นรายการชดเชยเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและพนักงาน อปท. จ�านวน ๖,๒๐๒.๑๒ ล้านบาท หรือเสนอรัฐบาลจัดสรร
เงินงบกลางเพื่อการดังกล่าว รวมทั้งเสนอมาตรการในการเพิ่มอัตราภาษีรถยนต์ ภาษีสุรา 
 ภาษียาสูบ เพื่อให้ อปท. มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น การน�าเงินที่ได้จากการประมูลเลขทะเบียนรถ
สวยที่เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และค่าธรรมเนียมคนต่างด้าว มาจัดสรรให้แก่ อปท. โดยให้
ฝ่ายเลขานุการ ก.ก.ถ. เสนอรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ประธานอนุกรรมการฯ ใน
ขณะนั้น พิจารณาต่อไป

 ๓.๒  ระยะต่อไป หากรัฐบาลมีนโยบายในการจัดสรรเงินเพิ่มค่าครองชีพหรือเงินสวัสดิการอ่ืน
ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ และมีผลผูกพันให้ข้าราชการและพนักงานของ อปท. ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ดงักล่าวด้วย ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่เสนอขอตัง้งบประมาณเป็นเงนิอดุหนนุ
เฉพาะกิจเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ อปท. และให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ก.ถ. รับไปหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
แก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ�าของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพือ่ให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ินได้รบัสทิธปิระโยชน์ดงักล่าวเช่นเดยีวกบัข้าราชการ
และลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการด้วย

๔.  การก�าหนดหลกัเกณฑ์การจดัสรรเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิเพือ่พฒันา อปท. กรณเีร่งด่วน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗

 ๔.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ให้จัดสรรโดยยึดหลักการ  กระจาย  ตัวของงบประมาณ เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรม โดยให้ อปท. แต่ละแห่งเสนอโครงการได้ในวงเงินไม่น้อยกว่าโครงการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และต�่ากว่า  
๑๐ ล้านบาท เมื่อรวมทุกโครงการแล้วให้แต่ละ อปท. ได้รับการจัดสรรรวมกันไม่เกินแห่งละ ๑๐ ล้านบาท

 ๔.๒ ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นต้นไป ไม่ให้จดัสรรเงนิอดุหนนุเฉพาะกิจรายการดงักล่าวเพิม่ขึน้
๕.  การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 ๕.๑ เนือ่งจากผูแ้ทนสมาคม อปท. ทัง้ ๓ สมาคม ได้มข้ีอเรยีกร้องให้รฐับาลจดัสรรเงนิรายได้ของ อปท. 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 เพิม่ขึน้ ซึง่กระทรวงมหาดไทยจะได้เสนอขอแปรญตัตเิพิม่เตมิงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 รายการเงนิอดุหนนุทัว่ไปเพือ่ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที ่จ�านวน ๑๖,๓7๕ ล้านบาท จงึควร
ชะลอการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ไว้ก่อน

 ๕.๒ ผู้แทนสมาคม ทั้ง ๓ สมาคม ได้แต่งตั้งผู้แทน อปท. ฝ่ายละ ๕ คน เพื่อไปพิจารณาหลักเกณฑ์
การจัดสรรภาษแีละเงนิอดุหนนุทัว่ไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 โดยจะด�าเนนิการพจิารณาให้แล้วเสรจ็และเสนอคณะ
อนุกรรมการฯ พิจารณาภายในเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๖ ในระหว่างรอการพิจารณาของผู้แทน อปท. ดังกล่าว 
ฝ่ายเลขานุการ ก.ก.ถ. ควรจัดประชุมหน่วยงาน และผู้แทน อปท. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาควบคู่ไปด้วย

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๗



๖.  เรื่องอื่นๆ
 ๖.๑ ก.ก.ถ. ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. และแก้ไข

ปัญหาการ  กระจาย  อ�านาจทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ให้ กกถ. จดัประชมุสญัจรเพือ่ชีแ้จงและท�าความเข้าใจต่อ อปท. ทัว่ประเทศ
 ๖.๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมการ กระจาย อ�านาจ และสร้างความเข้มแข็งทางการคลังให้แก่ อปท. ควรมี

มาตรการในการเพิ่มฐานภาษีให้แก่ อปท. เพื่อให้ อปท. มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นในการบริหารจัดการ เช่น ค่าธรรมเนียม
แรงงานต่างด้าว ค่าธรรมเนียมสนามบิน เป็นต้น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒8๓ วรรคสี่ ก�าหนดให้มีกฎหมาย
รายได้ท้องถิน่ เพือ่ก�าหนดอ�านาจหน้าทีใ่นการจัดเกบ็ภาษแีละรายได้อืน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมหีลกัเกณฑ์
ทีเ่หมาะสมตามลกัษณะของภาษีแต่ละชนิด การจดัสรรทรพัยากรในภาครฐั การมรีายได้ท่ีเพยีงพอกบัรายจ่ายตามอ�านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติ
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างทนัท่วงท ีโดยคณะอนกุรรมการจัดท�ากฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมศีาสตราจารย์พเิศษสมชยั  
ฤชุพันธ์ เป็นประธาน ได้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว

  สาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... มี ๔๑ มาตรา สรุปสาระส�าคัญดังนี้
 ๑. ก�าหนดชื่อร่างพระราชบัญญัติและก�าหนดวันที่มีผลใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้
 ๒. ก�าหนดให้บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย กฎ และข้อบงัคบัใดๆในส่วนทีบ่ญัญตัไิว้แล้วในพระราชบญัญัติ

นี้หรือขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
 ๓. ก�าหนดนิยามและความหมายของค�าที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้
 ๔. ก�าหนดให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  

การคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจและหน้าที่ของตน
  หมวด ๑ โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ๑. ก�าหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ราย

ได้ประเภทภาษีอากร ประกอบด้วย ภาษีท้องถิ่น ภาษีที่ใช้ฐานร่วม ภาษีที่รัฐจัดสรร และ
ภาษีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ กับรายได้ที่มิใช่ภาษีอากร

 ๒. ก�าหนดประเภทของภาษีท้องถ่ินที่เป็นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ�ารุงท้องท่ี ภาษี
ป้าย ค่าจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภาษีการพนัน อากรฆ่าสัตว์ อากรรังนกอีแอ่น ภาษีสิ่งแวดล้อม 
ภาษีอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด เป็นต้น

 ๓. ก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การจัดสรรของภาษีฐานร่วมที่เป็นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินประเภทต่างๆ ประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา ภาษียาสูบ ภาษี
อื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด

การจัดท�าร่างกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานประจ�าปี 2556

๓๘



 ๔. ก�าหนดประเภทของภาษีทีรัฐจัดสรรให้ ประกอบด้วย ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงแร่ 
และภาษีอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด 

 ๕. ก�าหนดให้รัฐจัดสรรภาษีอื่นๆ ที่เป็นของรัฐให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กระทรวงการคลังก�าหนด

  หมวด ๒ อ�านาจหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้
 ๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู ้มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ตามท่ี

กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้อาจมอบอ�านาจให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รูปแบบอื่น

จัดเก็บแทน หรือในกรณีเป็นค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมและค่าบริการอาจมอบให้เอกชน
เป็นผู้ด�าเนินการแทนโดยอาจมีค่าตอบแทนในการจัดเก็บตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนด 

 ๒. ก�าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น ยังคงมีหน้าที่ในการจัดเก็บและจัดสรรภาษีดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลัก
เกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนด

 ๓. ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เว้นองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมอี�านาจออกข้อบญัญตั ิ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มเติมส�าหรับสินค้าบางประเภท

 ๔. ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตราข้อบญัญตัท้ิองถิน่เพือ่เรยีกเกบ็ค่าบรกิารหรอืค่าตอบแทน
ในบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มี 

  หมวด ๓ คณะกรรมการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๑. ก�าหนดให้มีคณะกรรมการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผูแ้ทนส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประเภทต่างๆ เป็นกรรมการโดยมผู้ีทรงคณุวฒิุที ่ก.ก.ถ. 
แต่งตั้งเป็นประธานและเลขาธิการ ก.ก.ถ. เป็นกรรมการและเลขานุการ

 ๒. คณะกรรมการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีอ�านาจหน้าท่ีจดัท�าแผนพฒันารายได้ เสนอ
แนะสัดส่วนรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดสรรรายได้และเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินต่อ 
ก.ก.ถ. 

 ๓. แผนพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนทางการคลัง โดยมีเป้าหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มสีดัส่วนรายได้ต่อรายได้สทุธขิองรฐับาลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และแผนพัฒนารายได้จะต้องมสีาระส�าคญัท่ีเป็นมาตรการ
เรื่องการก�าหนดรายได้เพิ่มเติม การพัฒนาการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ หลักเกณฑ์และเงือ่นไขการจัดสรรรายได้และ
เงนิอดุหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้มาตรการการส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันางานด้านการบรหิารการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยค�านึงถึงสถานะทางการคลัง และความยั่งยืน
ของรัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น

 ๔. คณะกรรมการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
เพื่อด�าเนินการตามที่คณะกรรมการรายได้มอบหมายได้ 

  หมวด ๔ การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและแต่ละองค์กร
 ๑. ก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 8 ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
 ๒. ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารจัดสรรภาษธีรุกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละประเภท
 ๓.  ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารจัดสรรภาษสีรรพสามติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละประเภท 

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๙



 ๔. ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการการจดัสรรภาษยีาสบูและสรุาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละประเภท
 ๕. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม และค่าภาคหลวงแร่ และภาษีอื่นๆ
 ๖. ให้คณะกรรมการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ ก.ก.ถ. เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรรายได้ประเภทต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอให ้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไข โดยประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา 

  หมวด ๕ การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๑. เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค�านึงถึงแผนพัฒนารายได้ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๒. ก�าหนดประเภทของเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไว้ ๒ ประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 ๓. ก�าหนดลกัษณะและวธิกีารใช้จ่ายเงนิอดุหนนุโดยเงนิอดุหนนุ

ทั่วไปให้ใช้จ่ายตามกฎ ระเบียบการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึง
หากใช้แล้วไม่หมดไม่ต้องน�าส่งคลัง และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยให้น�าไปใช้
ตามวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขที่ก�าหนด จะน�าไปใช้เพื่อการอื่นไม่ได้ และหากใช้
ไม่หมดตามวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขนั้นต้องส่งเงินที่เหลือคืนคลัง 

  บทเฉพาะกาล
 ๑. ก�าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีหรือแก้ไขกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้เป็นไป

ตามกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน ๒ ปี
 ๒. ก�าหนดเงือ่นไขระยะเวลาในการจดัเกบ็ภาษธีรุกจิเฉพาะ ภาษสีรรพสามิต ภาษสีรุา และภาษยีาสบู 
 ๓. ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การจัดสรรรายได้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ อปท. มีรายได้ที่จัดเก็บหรือจัดหาเองเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้ของ อปท. และท�าให้ 
อปท. สามารถพึ่งพาตนเอง และมีอิสระทางการคลังเพิ่มขึ้น ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ และก�าหนดแนวทางการปรับปรุง
รายได้ของ อปท. ดังนี้

๑. จดัท�าแนวทางการปรบัปรงุอตัราภาษทีีไ่ม่สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั เช่น ภาษป้ีาย 
ภาษีบ�ารุงท้องที่ ฯลฯ 

๒. ศกึษาแนวทางการเพ่ิมภาษีประเภทใหม่ เช่น ร่างพระราชบัญญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. .... ฯลฯ 
ที่กระทรวงการคลังด�าเนินการ

๓. ศึกษา เพื่อให้ อปท. มีรายได้จากการจัดเก็บเองที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
 ๓.๑ การเพิม่ภาษีหรอืรายได้ประเภทใหม่ เช่น ค่าธรรมเนยีมคนต่างด้าว ค่าธรรมเนยีมการใช้น�า้บาดาล 

ภาษีที่อยู่อาศัย ฯลฯ 
 ๓.๒ รายได้ที่เกิดจากภารกิจที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่ อปท. หรือ อปท. ด�าเนินการตามอ�านาจ

หน้าที่และมีรายได้เกิดขึ้น และรายได้ดังกล่าวต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้รายได้นั้นๆ เป็นของ อปท. 

การก�าหนดแนวทางการปรับปรุงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๔๐



3.  การด�าเนนิการแก้ไขกฏหมาย

๓.๑  การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจาย อ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุม 
คร้ังที ่๕/๒๕๕๔ เมือ่วันที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๕๔ ได้มมีติ
ให้ท�าการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ ก�าหนด
แผนและขั้นตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยได้แต่งต้ังคณะอนกุรรมการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายก�าหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึง่ม ีศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชยีงใหม่ เป็นประธาน 

 ส�านักงาน ก.ก.ถ. ได้ยกร่างพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 8 หมวด ๕๒ มาตรา โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

 (๑) ให้กฎหมายฉบับนี้มีสภาพบังคับเหนือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 (๒) ก.ก.ถ. ประกอบด้วย ผู ้แทนส่วนราชการ ผู ้แทนผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถ่ิน และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๓๖ คน โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน 
ซึ่งได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของผู้แทนส่วนราชการ จากเดิม “ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข” เป็น “ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ” ส�าหรับต�าแหน่งท่ีปรับออกไปนั้น เนื่องจากเป็นผู้แทนของส่วนราชการท่ีเป็นฝ่ายปฏิบัติต้องท�า
หน้าที่ถ่ายโอนภารกิจตามแผนการ กระจาย อ�านาจให้แก่ท้องถ่ิน ส่วนต�าแหน่งใหม่เป็นผู้แทนส่วนราชการท่ีเป็นฝ่าย
นโยบายไม่มีหน้าที่ถ่ายโอนภารกิจ

 (๓) เพิ่มบทบาทและอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เช่น ให้ ก.ก.ถ. มีหน้าที่ในการออกประกาศก�าหนดให้ อปท. มีอ�านาจหน้าท่ีตามท่ีก�าหนดไว้
ในแผนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และแผนปฏบัิตกิารภายหลงัจากแผนการ กระจาย อ�านาจฯ  
มีผลใช้บังคับ กรณีส่วนราชการไม่ด�าเนินการตามแผนการ กระจาย อ�านาจฯ เสนอแนะแนวนโยบายการ กระจาย อ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี ก�าหนดสัดส่วนการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต่อรายได้รัฐบาล เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น

 (๔) ให้ส�านกังานคณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ส�านกังาน ก.ก.ถ.) 
เป็นส่วนราชการในส�านักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และมีเลขาธิการ ก.ก.ถ. เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ
งานของส�านักงาน ก.ก.ถ. โดยท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการ 
กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการท�างานของ ก.ก.ถ. 

 (๕) ก�าหนดค�านิยามของการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง การถ่ายโอน 
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การขยายขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ 

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔๑



จัดบริการสาธารณะอื่นนอกจากหน้าที่ที่อยู่แล้วเพิ่มข้ึน การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การถ่ายโอนบุคลากร

 (๖) ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของ อปท. ให้มีอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมายจัดตั้ง อปท. แต่ละประเภท และ
ก�าหนดอ�านาจหน้าที่เพิ่มเติม เช่น การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร การแปรรูปสินค้าเพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ การอนรัุกษ์และฟ้ืนฟแูหล่งท่องเทีย่ว การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว การสนบัสนนุหรอืช่วยเหลอืส่วนราชการ หรอื 
อปท. อื่น เป็นต้น

 (7) แผนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่เดิมก�าหนดเพียงการถ่ายโอนภารกิจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ในร่างกฎหมายใหม่ แผนการ กระจาย อ�านาจฯ มีลักษณะเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ในก�าหนดแนวทางการกระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวทาง
การถ่ายโอนภารกิจ แนวทางการขยายขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ อปท. แนวทางการถ่ายโอนงบประมาณ บุคลากร 
และทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ 
เป็นต้น โดยก�าหนดให้มีการทบทวนทุกๆ 
๕ ปี

 (8) ให ้มีแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ส�านักงาน ก.ก.ถ. เป็น
หน่วยงานกลางในการประสานการจัดท�า
แผนปฏิบัติการโดยหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้
จัดท�าแผนปฏิบัติการ หากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการ ก�าหนด
ให้ ก.ก.ถ. เป็นผู้ด�าเนินการจัดท�าแทนได้ 
โดยก�าหนดให้มีการทบทวนทุกๆ ๒ ปี

 (๙) ให้เป็นหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัต้องถ่ายโอนภารกจิตามแผนการ กระจาย อ�านาจฯ และแผนปฏบิตัิ
การฯ โดยก�าหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นด้วย

 (๑๐) ให้ ก.ก.ถ. เป็นผู้ก�าหนดค่าเป้าหมายการจัดบริการสาธารณะที่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.  
เป็นค่าเป้าหมายในเชิงคุณภาพ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนท่ีจะได้รับบริการสาธารณะจากท้องถ่ินอย่างมี
คุณภาพ และให้ ก.ก.ถ. พิจารณาจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การด�าเนินการ 
ดังกล่าว

 (๑๑) ให้ อปท. มรีายได้เพ่ิมขึน้เป็นคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้สทุธขิองรฐับาลไม่น้อยกว่า ร้อยละสีส่บิ ภายใน
ระยะสบิปีนบัแต่วนัทีก่ฎหมายฉบับนีม้ผีลใช้บงัคับ โดยไม่น�าเงนิอดุหนนุเฉพาะกิจ มานบัรวมในสดัส่วนรายได้ของท้องถ่ิน 
และหากจัดสรรให้ อปท. ไม่ครบต้องชดเชยคืน ให้แก่ อปท. ด้วย

 (๑๒) ให้ ก.ก.ถ. จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและความพึงพอใจของประชาชน โดยให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
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๓.๒  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการ กระจาย อ�านาจให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส�านักงานคณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ด�าเนินการจัดการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกับการ กระจาย อ�านาจให้แก่บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสามารถน�าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ได้ด�าเนินการอบรม จ�านวน ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖   ณ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖   ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒8 – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖   ณ จังหวัดตรัง
ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ จังหวัดอุดรธานี

เนื้อหาวิชาส�าหรับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ มีดังนี้

 ๑. อ�านาจหน้าทีข่อง 
อปท. ในการดูแล รักษา และการ
บริหารจัดการทางหลวงท้องถิ่น 
ตามพระราชบญัญตัทิางหลวง พ.ศ. 
๒๕๓๕

 ๒. อ�านาจหน้าทีแ่ละ
บทบาทของ อปท. ในการดแูลรกัษา
ทีด่นิสาธารณะตามพระราชบญัญตัิ
ลกัษณะปกครองท้องที ่พทุธศักราช 

๒๔๕7 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ๓. ความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตามแผนการ กระจาย อ�านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑ และฉบับท่ี ๒) และทิศทางการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า

 ๔. การ กระจาย อ�านาจทางการเงินการคลังและหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการด�าเนินโครงการ
จากการด�าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจ�านวน ๓7๔ คน สรุปผล

การประเมินได้ดังนี้

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔๓



ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประชุม เช่น ความเข้าใจท่ีได้รับ 
หลังการเข้าร่วมอบรม อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร เช่น ความรู้ความสามารถของวิทยากร อยู่ใน
ระดับมาก และความคิดเห็นในภาพรวม เช่น ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดการอบรม อยู่ในระดับมาก เป็นต้น

ครั้งที่ ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม เช่น ความเข้าใจที่มี
อยูก่่อนเข้าร่วมอบรม อยูใ่นระดับปานกลาง ส่วนความคดิเหน็เก่ียวกับวทิยากร เช่น ความสามารถในการถ่ายทอดเนือ้หา 
อยูใ่นระดบัมาก และความคิดเหน็ในภาพรวม เช่น การอ�านวยความสะดวกในการจดัการอบรม อยูใ่นระดบัมาก เป็นต้น

ครั้งที่ ๓ จังหวัดตรัง ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประชุม เช่น การมีส่วนร่วมและการเสนอ
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม รับการอบรม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร เช่น ความสามารถ
ในการให้ข้อเสนอแนะในการอบรม อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นในภาพรวม เช่น การจัดท�าเอกสารประกอบ
การอบรม อยู่ในระดับมาก

ครั้งท่ี ๔ จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นเกี่ยวกับการอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 
เห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวมีความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช้ในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด รวมถึง
วิทยากรผูส้อนเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ และมเีทคนคิการถ่ายทอดสือ่สารให้มคีวามเข้าใจ อยูใ่นระดบัมาก

๓.๓  การรบัฟังความคิดเหน็ต่อการจัดท�าร่างพระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และร่างพระราชบัญญตัริายได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส�านักงานคณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส�านักงาน ก.ก.ถ.) ได้
ด�าเนินการรบัฟังความคดิเหน็ต่อการจดัท�าร่างพระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และประชาชน ต่อการปรับปรุง
แก้ไขร่างกฎหมายทั้งฉบับ เพื่อน�าข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าว ที่ผ่านมา น�ามาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น  
ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา 

การด�าเนินการ
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ส�านักงาน ก.ก.ถ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นฯ จ�านวน ๔ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒7 สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการด�าเนินโครงการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท�าร่างกฎหมายฯ ทั้ง ๒ ฉบับ มีผู้เข้าร่วม

การประชุมทั้งสิ้นจ�านวน ๔๑7 คน โดยผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม 
ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมมีความ

เข้าใจร่างกฎหมายก่อนการประชุม 
อยู ่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง และ
ภายหลังได้ประชุมรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว
แล้ว ผู ้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจ 
อยู ่ในเกณฑ์ระดับมาก นอกจากน้ี  
ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าการน�าเสนอ
มีความครอบคลุม เปิดโอกาสให้ผู้เข้า
ร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็น และได้รับประโยชน์จาก
การประชุม อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

๒) ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าวิทยากรมีความรู้ความสามารถ และถ่ายทอดเนื้อหาได้ดี อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  

รวมทัง้เหน็ว่าวทิยากรสามารถให้ข้อเสนอแนะและรกัษาเวลาในการประชมุได้เป็นอย่างด ีอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก เช่นกัน
ความคิดเห็นในภาพรวม

เป็นการประเมนิความคิดเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของระยะเวลาการจดัประชมุ ความเหมาะสมของสถานที่ 
อาหาร และห้องประชุม รวมทั้งการอ�านวยความสะดวกในการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และความพึงพอใจ
ในภาพรวมต่อการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันคืออยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

นอกจากการออกไปรบัฟังความคดิเหน็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต่อร่างกฎหมายทัง้สองฉบบัทัว่ประเทศ 
จ�านวน ๔ ครั้งนี้แล้ว ส�านักงาน ก.ก.ถ. ยังเปิดช่องทางส�าหรับการรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซด์ของส�านักงาน ก.ก.ถ. 
(www.dloc.go.th) 

ส�าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นทั้ง ๔ ครั้ง ส�านักงาน ก.ก.ถ. ได้สรุป
ความคดิเหน็ในส่วนทีเ่กีย่วกบัร่าง พ.ร.บ.ก�าหนดแผนและขัน้ตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. .... เสนอต่อคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายก�าหนดแผนและข้ันตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธาน ส�าหรับร่าง พ.ร.บ. รายได้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้สรุปความคิดเห็นและเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดท�ากฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
มีศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานพิจารณาต่อไปแล้ว ท้ังนี้ ร่างกฎหมายท้ังสองฉบับจะได้น�าเสนอต่อ 
ก.ก.ถ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและจะได้เสนอต่อ ครม. พิจารณาต่อไป

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔๕



๓.๔  การเลอืกผูแ้ทนผูบ้รหิารท้องถิน่เป็นคณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส�านักงานคณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัด
ประชุมผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเลือกผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น ในคณะกรรมการการ กระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) แทนต�าแหน่งที่ว่างลง จ�านวน ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นการเลือกผู้บริหารเทศบาลต�าบลแทน
ต�าแหน่งทีว่่างลง โดยผลการประชมุมมีตใิห้นายธนศกัดิ ์มาคะสริะ นายกเทศมนตรตี�าบลวดัเพลง 
จังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารเทศบาลต�าบลใน ก.ก.ถ.

ครัง้ที ่๒ เมือ่วนัที ่๒๐ กนัยายน ๒๕๕๖ เป็นการเลอืกผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) แทนต�าแหน่ง
ที่ว่างลง ผลการประชุมมีมติให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้แทนผู้บริหาร อบต. ใน ก.ก.ถ.

(๑) นายกัมพล กลั่นเนียม นายก อบต. ตาหลวง จังหวัดราชบุรี
(๒) นายวิชัช ไตรรัตน์ นายก อบต. กะไหล จังหวัดพังงา
(๓) นายส�าเนาว์ รัศมิทัต นายก อบต. บางน�้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

๓.๕  การจัดท�าแผนปฏบิตักิารก�าหนดขัน้ตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๓๔ ก�าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ด�าเนินการตามแผนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว 
โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้านับแต่วันที่มีการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรร
รายได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการก�าหนดอ�านาจและหน้าท่ีและการจัดสรรรายได้ เพื่อ กระจาย 
อ�านาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สืบเนื่องจากแผนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ (ฉบับที่ ๓)  
ได้ใช้บังคับมาจนครบระยะเวลาห้าปีตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจาย อ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงสมควรมีการทบทวนแผนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
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๔๖



ส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงแนวทางการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง 
ส่งเสริมให้เกดิการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพิม่มากขึน้ โดยในส่วนของการจดัท�าแผนปฏบิตักิาร
ก�าหนดขัน้ตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายนัน้ มวีตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย และแนวทางการด�าเนินการ ดังนี้

๕.๑ วัตถุประสงค์
 (๑)  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายรองรับการด�าเนินการตามภารกิจที่ได้รับ

การถ่ายโอนจากส่วนราชการ
 (๒)  เพื่อให้กระบวนการแก้ไขกฎหมายของส่วนราชการเป็นไป

ด้วยความถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ตามที่แผนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องก�าหนดไว้

 (๓)  เพื่อแบ่งอ�านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย

๕.๒  เป้าหมาย
 (๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะ

ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
 (๒) เสริมสร้างการท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยใช้กฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อ 

ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม
 (๓) ให้การ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุผลตามเจตนารมณ์ท่ีก�าหนดไว้

ในแผนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.๓  แนวทางการด�าเนินงาน
 (๑) ให้ส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้องกบัการถ่ายโอนภารกจิให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัท�าแผนการ

แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่แผนการ กระจาย อ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลใช้บังคับ 

 (๒) ให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
ประกาศ ค�าสั่งที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จน�าเสนอผู้รักษาการตามกฎหมายให้ความเห็นชอบ น�าเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่แผนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลใช้บังคับ

 (๓) หากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ด�าเนินการแก้ไขตามข้อ ๒ ให้คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการการ 
กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเป็นผู้ด�าเนินการเสนอแนะต่อคณะกรรมการการ กระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามแผนการ กระจาย อ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

 (๔) ในระหว่างด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ซึง่ต้องใช้เวลาระยะหนึง่นัน้ ให้ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องพจิารณาด�าเนนิการมอบอ�านาจ
หรือมีค�าสั่งแต่งตั้งเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถ่ินเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีอ�านาจอนุญาตเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจด�าเนินการภารกิจในเรื่องนั้นได้

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔๗



๓.๖  การเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี

๖.๑ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....
๖.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกา ๔ ฉบับ
  (๑) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานธนานุเคราะห์ พ.ศ. ....
  (๒) ร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้สิทธิ

รับบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ....
  (๓) ร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบ้ียประชุม และเงินตอบแทนอ่ืน

ของผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ข้าราชการเมอืงอืน่ของกรงุเทพมหานคร และกรรมการทีผู่ว่้าราชการกรงุเทพมหานคร
แต่งตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  (๔) ร่างพระราชกฤษฎกีาเปลีย่นแปลงเขตอ�าเภอท่าปลากับอ�าเภอน�า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ พ.ศ. ....
๖.๓ กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. ...
๖.๔  แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ จ�านวน ๔ แผน ได้แก่
  (๑) แผนยทุธศาสตร์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเมอืงเก่าน่าน
  (๒) แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอู่ทอง
  (๓) แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเลย
  (๔) แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย -ก�าแพงเพชร
  (๕) การขออนุญาตผ่อนผันการใช้พื้นท่ีลุ่มน�้าช้ันท่ี ๑ เพื่อต่ออายุ

ประทานบัตรเหมืองแร่จ�านวน 7 เรื่อง
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๔๘



๔.  การตดิตามและประเมนิผล

๔.๑  รายงานผลการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามภารกิจที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับ การถ่ายโอน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะ
อนุกรรมการด้านการติดตามและประเมิน
ผล ซ่ึงคณะกรรมการการกระจาย อ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ก.ก.ถ.) 
แต่งตั้งข้ึน เพื่อท�าหน้าท่ีติดตามประเมินผล
การด�าเนินงาน กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งรวบรวม
ปัญหาอุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ รายงาน
ต่อ ก.ก.ถ. ก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตรี ได้
มอบหมายให ้ส�านักงานคณะกรรมการ
การ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (ส�านักงาน ก.ก.ถ.) ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามภารกิจท่ี อปท. ได้รับการถ่ายโอน จ�านวน  
๔ ภารกิจ ได้แก่ ๑) สถานีอนามัย ๒) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล ๓) การดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ และ ๔) การสูบน�้าด้วยไฟฟ้า ในพื้นที่ อปท. จ�านวน ๓7 แห่ง ได้แก่ เทศบาล 
จ�านวน ๑7 แห่ง และ อบต. จ�านวน ๒๐ แห่ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อรับทราบผลการด�าเนิน
งานและปัญหาอปุสรรคข้อเสนอแนะ และน�าเสนอ ก.ก.ถ. ใช้เป็นข้อมลูในการพฒันางาน กระจาย อ�านาจและแก้ไขปัญหา
การด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป โดยมีอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล และผู้แทนจาก
ส่วนราชการท่ีถ่ายโอนภารกิจร่วมติดตามผล และให้ข้อมูลแนวทางการด�าเนินงาน ได้แก่ โครงการชลประทานจังหวัด 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานเกษตรจังหวัด และส�านักงานที่ดินจังหวัด ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้

๑.  สถานีอนามัย
๑.๑  ผลการด�าเนินงาน

จากการติดตามผลการด�าเนินงานของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่เทศบาล และ อบต. จ�านวน 
๒๔ แห่ง ซึ่งได้รับการถ่ายโอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ปรากฏว่าส่วนใหญ่มีการด�าเนินงานให้บริการสาธารณสุขแบบผสม
ผสาน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยมุ่งเน้น
การด�าเนินงานเชงิรกุให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมเป็นภาคเีครอืข่ายในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสขุภาพของประชาชนใน
พื้นที่ ซ่ึงสรุปการด�าเนินงานของสถานีอนามัยภายหลังถ่ายโอนมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาล และ อบต. 
ในภาพรวมมกีารให้บรกิารทีดี่ขึน้ ท้ังในด้านอาคารสถานที ่สภาพแวดล้อม เครือ่งมอืวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ และการ
ให้บริการตรวจรักษาท่ีเข้าถึงประชาชนมากขึ้น เนื่องจากมีงบประมาณมากกว่าเดิมเพราะเทศบาล และ อบต. ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ และมีการปฏิบัติงานที่คล่องตัวรวดเร็วมากกว่าเดิม เพราะสายการบังคับบัญชาสั้นลง

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔๙



๑.๒ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

๑. สถานีอนามัยส่วนใหญ่มีบุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรมีอัตราไม่ครบ

ตามกรอบอัตราก�าลังของสถานีอนามัยทั่วไป เน่ืองจากไม่มีบุคลากร

ถ่ายโอนหรือย้ายมาลงในบางต�าแหน่งประกอบกับอัตราต�าแหน่งของ

บุคลากรที่ถ่ายโอนก�าหนดให้เงินเดือนติดตามตัวบุคคลไป เมื่อมีการ

เกษียณ ย้าย หรือเสียชีวิต ต�าแหน่งนั้นจะไม่มีเงินเดือนจากการถ่ายโอน 

อปท. จะต้องจัดสรรเงินของ อปท. ให้แก่บุคลากรดังกล่าว ปรากฏว่าติด

ปัญหางบประมาณของ อปท. มีจ�ากัด หรือติดกรอบค่าใช้จ่ายบุคลากร

ต้องไม่เกิน ร้อยละ ๔๐

๑.๑ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ควรด�าเนินการส�ารวจ

และพจิารณาเพิม่กรอบอัตราก�าลงับคุลากรให้แก่สถานีอนามยั

ท่ีถ่ายโอนให้เหมาะสมกบัปรมิาณงานของแต่ละสถานอีนามยั

๑.๒ ก.ก.ถ. ควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สถานีอนามัยใน

กรณบีคุลากรทีถ่่ายโอนเกษยีณอาย ุเสยีชวีติหรือย้ายไปทีอ่ืน่ 

ให้อตัราต�าแหน่งและเงินเดอืนยงัคงอยูกั่บสถานอีนามยันัน้ๆ

๒. อปท. มีปัญหาเรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรไปเรียนในสาขา

วิชาชีพที่สถานีอนามัยขาดแคลน แต่ไม่สามารถบรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุน

ดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับไว้เป็นกรณีเฉพาะ

๒. ควรให้ อปท. สามารถให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรใน

พืน้ที ่เพือ่กลบัมาบรรจแุต่งตัง้ในอตัราต�าแหน่งทีข่าดแคลนได้

- ๓. ควรก�าหนดให้มีการติดตามประเมินผล ด้านคุณภาพ

และมาตรฐานการให้บรกิารของสถานีอนามยัทีถ่่ายโอน และ

ส�ารวจความพงึพอใจ ของประชาชนผูร้บับรกิาร เพือ่น�าเสนอ 

ก.ก.ถ. ใช้เป็นข้อมลูในการก�าหนดนโยบายหรอืทบทวน การ

ด�าเนินงานในเรื่องนี้ต่อไป

๒.  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล (ศบกต.)
๒.๑  ผลการด�าเนินงาน

จากการติดตามผลการด�าเนินงานของ ศบกต. ในพ้ืนท่ี อปท. จ�านวน ๓7 แห่ง ซ่ึงกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ปรากฏว่ายังคงมีรูปแบบการด�าเนิน
งานไม่แตกต่างไปจากเดิมก่อนการถ่ายโอน คือ เกษตรต�าบล หรือเกษตรอ�าเภอ เป็นผู้ขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ
ศูนย์ฯ ภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ตามวาระ 
เร่งด่วนของภารกจิทีส่่วนราชการขอความร่วมมอืในการด�าเนนิการ และร่วมกนัจดัท�าแผนงานโครงการเพือ่แก้ไขปัญหา
ด้านการพัฒนาการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. 
เท่าน้ัน ไม่มีการประชุมทุกเดือนเหมือนก่อนการถ่ายโอน และส่วนใหญ่บทบาทของ ศบกต. ข้ึนอยู่กับโครงสร้างและ
สภาพการณ์ด้านการเกษตรในแต่ละพื้นที่ และการให้ความส�าคัญของผู้บริหาร อปท.
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๕๐



๒.๒  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

๑. อปท. ยังไม่เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที ่ในการบรหิารจัดการ ศบกต. ท่ีได้รับการ

ถ่ายโอนมาท�าให้ขาดการประสานเชือ่มโยงการ

ท�างานร่วมกับเกษตรต�าบลหรอืเกษตรอ�าเภอ 

และกรรมการบริหารศูนย์ฯ

๑. ควรปรับโครงสร้างของ ศบกต. โดยก�าหนด ให้ผู้บริหาร อปท. เป็นประธานคณะ

กรรมการ บริหารศูนย์ฯ

๒. อปท. ไม่มรีะเบยีบรองรบัการเบกิจ่ายค่า 

เบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการศูนย์ฯ และ

ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรโดยตรงที่จะรับ

ช่วงงาน ของเกษตรต�าบลหรือเกษตรอ�าเภอ 

เพ่ือขับเคลือ่นการด�าเนนิงานของศนูย์ฯ ต่อไป

๒. ควรให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกระเบียบรองรับการบริหารจัดการ  

ศบกต. ของ อปท. เพือ่ใหส้ามารถเบกิคา่ใชจ่้ายต่างๆ ได้อย่างถกูต้อง เชน่ ค่าเบีย้ประชมุ 

ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ฯ

- ๓. กรมส่งเสริมการเกษตรควรให้ความส�าคัญกับ การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ

ของเจ้าหน้าที่ อปท. ในการด�าเนินงานในเรื่องนี้ โดยเพิ่มบทบาทของเกษตรต�าบลและ

เกษตรอ�าเภอในการท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ค�าปรึกษาทางด้านเทคนิควิชาการต่างๆ แก่

เจ้าหน้าที่ของ อปท. เพื่อให้สามารถประสานเชื่อมโยงการด�าเนินงานของ ศบกต. ให้

เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรมีการจัดประชุมชี้แจง แนวทางการด�าเนินงาน

ของ ศบกต. ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพ่ือจะได้ส่งเสริม

และสนับสนุนการด�าเนินงานของ ศบกต. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓.  การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์
๓.๑  ผลการด�าเนินงาน

จากการติดตามผลการด�าเนินงานในเรือ่งการดูแลรกัษาและคุม้ครองป้องกนั ทีส่าธารณประโยชน์ใน
พ้ืนท่ี อปท. จ�านวน ๓7 แห่ง ซึง่กรมการปกครอง และกรมท่ีดนิ กระทรวงมหาดไทย ได้ถ่ายโอนอ�านาจหน้าท่ีให้แก่ อปท. 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ปรากฏว่า อปท. ส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบัการดูแลรกัษาและคุม้ครองป้องกนัทีส่าธารณประโยชน์
ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๒๒ แห่ง พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยส่วนใหญ่มอบหมายให้กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการในการระวัง 
ชี้แนวเขต และรับรองแนวเขตที่ดินของประชาชนที่ติดกับที่สาธารณประโยชน์ โดยด�าเนินการร่วมกับก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และเจ้าหน้าท่ีส�านักงานที่ดิน เพ่ือกันแนวเขตที่สาธารณะ รวมท้ังมีการส�ารวจและจัดท�าทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน์ 
จดัท�ารัว้กัน้แนวเขต ติดตั้งป้าย และด�าเนินการขอออกหนงัสือส�าคญัส�าหรับที่หลวง (นสล.) นอกจากนี้ ในสว่นของพื้นที่
สาธารณประโยชน์ทีม่กีารบกุรกุของราษฎรอย่างชัดเจน อปท. ส่วนใหญ่ได้มกีารตรวจสอบข้อเท็จจรงิ และมกีารด�าเนนิคด ี
ตามกฎหมาย

๓.๒  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕๑



ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

๑. การจดัท�ารัว้ก้ันแนวเขตและการรังวัดสอบเขตทีด่นิสาธารณประโยชน์

เป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ อปท. ซึ่ง อปท. มีงบประมาณจ�ากัดไม่เพียง

พอที่จะด�าเนินการให้ครบถ้วนได้

๑. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดท�ารัว้ก้ันแนวเขตและ การรงัวดัสอบเขตท่ีดนิสาธารณประโยชน์ 

หรือควรออกระเบียบยกเว้นค่าใช้จ่ายให้แก่ อปท.

๒. การด�าเนินการออก นสล. มีขั้นตอนมากและใช้ระยะเวลา

นานท�าให้ไม่ทนักับการบุกรกุของประชาชนทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง

๒. กรมที่ดินควรลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการออก นสล. และ

ควรจัดท�าโครงการเร่งรัดการออก นสล. ในพื้นที่ทั่วประเทศโดย 

เร่งด่วน เพือ่คุ้มครองป้องกนั ทีส่าธารณประโยชน์ทีมี่อยู่ในปัจจบัุน 

มิให้ถูกบุกรุกเพิ่มขึ้น

๓. ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องขาดการประสานงาน การก�ากับดูแล

ให้ค�าปรึกษาแก่ อปท.

๓. กรมทีดิ่นควรให้ความร่วมมอืในการตดิต่อประสานงานกบั อปท. 

พร้อมให้ค�าปรึกษา แนะน�า และอ�านวยความสะดวกแก่ อปท. ให้

รวดเร็วมากขึ้นและ อปท. ควรด�าเนินการส�ารวจจัดท�าทะเบียน 

ที่สาธารณประโยชน์ และประสานงานกับส�านักงานที่ดินจังหวัด

หรือส�านักงานที่ดินอ�าเภอเพื่อขอออก นสล. ที่สาธารณประโยชน์

ทุกแปลงให้ครบถ้วน

๔. อปท. ส่วนใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ

แนวทางการปฏบิติังานตามอ�านาจหน้าทีท่ี่ได้รบัการถ่ายโอนเกีย่วข้อง

กับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกอบกับ อปท. หลายแห่ง

เจ้าหน้าทีม่กีารโยกย้ายบ่อยครัง้ ท�าให้ ขาดความต่อเนือ่งในการปฏบิตัิ

งานส่งผลให้เกิด ความล่าช้า และผิดพลาดได้

๔. กรมที่ดินควรจัดอบรมให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ

เกีย่วกบัการบงัคบัใช้อ�านาจหน้าท่ี ตามกฎหมายแก่เจ้าหน้าท่ี อปท. 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

๔.  งานสูบน�้าด้วยไฟฟ้า
๔.๑  ผลการด�าเนินงาน

จากการติดตามผลการด�าเนินงานตามโครงการสูบน�้าด้วยไฟฟ้าในพื้นท่ี อปท. จ�านวน ๑๒ แห่ง 
(เทศบาล ๒ แห่ง และ อบต. ๑๐ แห่ง) ซึ่งได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ปรากฏว่า
สถานีสูบน�้าส่วนใหญ่ยังมีสภาพใช้การได้ แต่อุปกรณ์เครื่องสูบน�้าและคลองส่งน�้าต่างๆ มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจาก
มีอายุการใช้งานมานาน และ อปท. ส่วนใหญ่มีการบ�ารุงรักษาซ่อมแซม โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละป ี
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นหลัก แต่บางแห่งไม่มีการซ่อมแซม เนื่องจากเห็นว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
เพราะมีเกษตรกรผู้ใช้น�้าลดลง และสภาพพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนแปลงไป
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๔.๒ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

๑. สถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าท่ีได้รับการถ่ายโอนมาจาก

กรมชลประทานได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน และ

ส่วนใหญ่ถ่ายโอนไปในสภาพผพัุงใช้การไม่ได้ ท�าให้เป็น

ภาระแก่ อปท. ต้องซ่อมแซม

๑. กรมชลประทานควรซ่อมแซมสถานสีบูน�า้ด้วยไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพทีใ่ช้งาน

ได้ก่อนทีจ่ะถ่ายโอนให้แก่ อปท. เนือ่งจากการซ่อมแซมอปุกรณ์บางอย่างราคา

ค่อนข้างสูงเป็นภาระแก่ อปท.

๒. อปท. ส่วนใหญ่ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซม

บ�ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบน�้าด้วยไฟฟ้าและคลองส่ง

น�้าต่างๆ ที่ช�ารุดเสียหาย 

๒. กรมชลประทานและกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่เร่งส�ารวจสภาพของ

สถานีสบูน�า้ด้วยไฟฟ้าทีถ่่ายโอนให้แก่ อปท. เพ่ือจัดล�าดบัความส�าคัญ ทีจ่ะต้อง

ซ่อมแซมให้สามารถใช้การได้ โดยจดัท�าเป็นแผนการซ่อมแซมในแต่ละปี น�าเสนอ 

ก.ก.ถ. เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้ง เห็นควรค้นหาเทคนิควิธี

การหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีจ่ะให้ผลคุม้ค่ามากกว่ามาแทนการสบูน�า้ด้วยไฟฟ้า

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕๓



ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

๓. อปท. ส่วนใหญ่ขาดบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามช�านาญ

ในการซ่อมแซมอปุกรณ์เกีย่วกบัเครือ่งสบูน�้าด้วยไฟฟ้า

และการเขียนแบบแปลนอาคารสถานี สูบน�้าหรือคลอง

ส่งน�้า เพื่อเสนอของบประมาณ ในการซ่อมแซม

๓. กรมชลประทานควรจัดอบรมให้ความรู้ และให้ค�าปรึกษา แนะน�าแก่

พนักงานสูบน�้าด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการถ่ายโอนหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เกี่ยว

กับการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน�้า ด้วยไฟฟ้า

๔. สถานสีบูน�า้ด้วยไฟฟ้าบางแห่งมกีลุม่ผูใ้ช้น�า้จ�านวน

น้อย ท�าให้สิน้เปลอืงค่ากระแสไฟฟ้า ในการสูบน�า้แต่ละ

ครั้ง และ อปท. บางแห่งไม่มีการเก็บค่ากระแสไฟฟ้า

จากเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น�้า

๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรส�ารวจสภาพเครื่องสูบน�้าด้วยไฟฟ้า 

และจ�านวนค่ากระแสไฟฟ้า ในแต่ละแห่ง เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่ 

อปท. ให้เหมาะสมกบัสภาพแต่ละพืน้ที ่และ อปท. ควรจดัเกบ็ค่ากระแสไฟฟ้า

จากกลุ่มผู้ใช้น�้าด้วย

๔.๒  รายงานผลการปรบับทบาทของส่วนราชการภายหลงัการถ่ายโอนภารกจิให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะอนกุรรมการด้านการตดิตามและประเมนิผล ซึง่คณะกรรมการการ กระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) แต่งตั้งข้ึน เพื่อท�าหน้าท่ีติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน กระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งรวบรวมปัญหาอุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ รายงานต่อ ก.ก.ถ. 
ก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(ส�านักงาน ก.ก.ถ.) ติดตามประเมนิผล การปรบับทบาทของส่วนราชการภายหลงัการถ่ายโอนภารกจิให้แก่ อปท. จ�านวน 
๖ ประเดน็ ได้แก่ ๑) การบรหิารจัดการงบประมาณ ๒) การสนบัสนนุด้านเทคนคิวชิาการและการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
๓) การก�ากบัดแูล อปท. ทีร่ับโอนภารกจิ ๔) การจดัท�ามาตรฐานและคูม่ือการปฏบิัตงิาน ๕) การแก้ไขกฎหมาย และ ๖) 
การลดความซ�้าซ้อนในการจัดบริการสาธารณะ

ส�านักงาน ก.ก.ถ. ได้ด�าเนนิการจัดท�าแบบส�ารวจการปรบับทบาทของส่วนราชการภายหลงัการถ่ายโอนภารกจิ
ให้แก่ อปท. ส่งให้ส่วนราชการ จ�านวน ๓๐ หน่วยงาน กรอกข้อมลูแบบส�ารวจดงักล่าว ปรากฏว่ามส่ีวนราชการ จ�านวน 
๒๑ หน่วยงาน รายงานผลการด�าเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ สรุปผลได้ดังนี้

๑.  ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการ
๑.๑ การบริหารจัดการงบประมาณ

ส่วนราชการ (ร้อยละ 8๑) มกีารจดัท�าแผนการปรบัลดงบประมาณในภารกจิ ทีถ่่ายโอนให้แก่ อปท. 
โดยไม่น�าภารกจิทีถ่่ายโอนให้แก่ อปท. มารวมในการจดัท�าแผนงบประมาณและ มกีารปรบัลดงบประมาณ หรอืไม่มกีาร
ตั้งงบประมาณส�าหรับภารกิจนั้นแล้ว เช่น กรมพัฒนาท่ีดิน กรมทรัพยากรน�้า กรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นต้น และมส่ีวนราชการบางส่วน (ร้อยละ ๑๙) ทีย่งัไม่ได้ด�าเนนิการ เช่น กรมป่าไม้ กรมศลิปากร ส�านกังาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นภารกิจที่ส่วนราชการต้องด�าเนินการร่วมกับ อปท.

๑.๒ การสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ส่วนราชการ (ร้อยละ 7๖) มีการจัดท�าแผนงานให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการโดยส�ารวจ

ความต้องการของ อปท. ประกอบการจัดท�าแผนให้ความช่วยเหลือแก่ อปท. ทั้งทางด้านเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกจิ และเป็นพีเ่ลีย้งให้ค�าปรกึษาแก่ อปท. ทัง้ในรปูแบบเอกสาร หนังสอืโต้ตอบสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ หรือส่งเจ้าหน้าท่ีจาก
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ส่วนกลางให้ค�าปรึกษาในการด�าเนินงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ ส่วนราชการบางแห่งมี
หน่วยงานในพ้ืนที่ประสานงานคอยให้ความช่วยเหลือมีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังตอบข้อหารือ และจัด
ท�าฐานข้อมูลเพื่อให้ อปท. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�าเนินงานได้

ส�าหรบัการพฒันาศกัยภาพบคุลากร ส่วนราชการ (ร้อยละ 7๖) มกีารจดัฝึกอบรม สมัมนาประชมุ 
ทางวิชาการ สนับสนุนการศึกษาวิจัยแก่บุคลากรของ อปท. และส่วนราชการบางแห่ง เช่น กรมศิลปากร ได้มีการ
แต่งตัง้คณะท�างานจดัท�าหลกัสตูรการอบรมแต่ละภารกจิให้แก่ อปท. แต่มส่ีวนราชการบางแห่งยงัไม่ได้ด�าเนนิการ เช่น 
กรมการขนส่งทางบก และกรมทรพัยากรน�า้ เน่ืองจากขาดงบประมาณในการจดัอบรมสมัมนาให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าท่ี อปท.

๑.๓ การก�ากับดูแล อปท. ที่รับโอนภารกิจ
ส่วนราชการ (ร้อยละ ๕๒) ได้มีการก�ากับดูแลให้ อปท. ด�าเนินการเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับ

การถ่ายโอนให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที่ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ อปท. อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ส่วนราชการยังมีการสร้างกลไกในการก�ากับการด�าเนินงานของ อปท. รวมทั้งมี
การตรวจสอบการด�าเนินงานของ อปท. และน�าผลการตรวจสอบจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้ง อปท.  
เพื่อปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

ส�าหรบัการส่งเสรมิและสร้างแรงจงูใจให้ อปท. ด�าเนนิการพฒันาคณุภาพ การจดับรกิารสาธารณะ  
มีส่วนราชการเพียงร้อยละ ๑๙ ท่ีจัดให้มีการแข่งขันระหว่าง อปท. ในการจัดบริการสาธารณะระหว่าง อปท. แต่
ส่วนราชการ (ร้อยละ ๖๒) ยังไม่มีการด�าเนินการ เนื่องจากขาดงบประมาณ ในการด�าเนินการ หรือมีความเห็นว่าเป็น
หน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑.๔ การจัดท�ามาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่วนราชการ (ร้อยละ 7๖) ได้ก�าหนดมาตรฐาน

ทั่วไปของการจัดบริการสาธารณะ ของแต่ละภารกิจ เพือ่เป็นแนวทาง
ปฏบิตัใิห้แก่ อปท. และได้น�าเกณฑ์ดงักล่าวมาใช้ในการตดิตามและประเมนิ
ผลประสทิธิภาพในการด�าเนนิงานของ อปท. และมส่ีวนราชการบางส่วน
ยังไม่ได้ด�าเนินการ เนื่องจากมีความเห็นว่า อปท. ควรด�าเนินการเอง

ส�าหรับการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานส่วนราชการ 
(ร้อยละ 8๖) ได้มีการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่ อปท. เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติงานให้แก่ อปท. ในรูปแบบหนังสือ เอกสาร วีซีดี และ
ดีวีดี และส่วนราชการบางแห่งมีคณะกรรมการกลางพิจารณาการจัดท�าคู่มือและมาตรฐานให้แก่ อปท.

๑.๕. การแก้ไขกฎหมาย
ส่วนราชการ (ร้อยละ ๔8) มีการส�ารวจตรวจสอบและทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ

ประกาศ เพ่ือให้ อปท. สามารถด�าเนินการได้ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ทั้งด�าเนินการเองและด�าเนินการร่วมกับ
ส่วนราชการอืน่ ส�าหรบัส่วนราชการทีย่งัไม่ได้ด�าเนนิการ (ร้อยละ ๓8) เนือ่งจาก เหน็ว่าไม่มอี�านาจในการแก้ไขกฎหมาย
หรือภารกิจของส่วนราชการท่ีถ่ายโอนไม่ต้องด�าเนินการแก้ไขกฎหมาย ส�าหรับกระบวนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ส่วนราชการส่วนใหญ่มีการประชุมหารือกับส่วนราชการอื่นท่ีเก่ียวข้อง และมีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนและ อปท. มาประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย

๑.๖ การลดความซ�้าซ้อนในการจัดบริการสาธารณะ
ส่วนราชการ (ร้อยละ 7๖) เมื่อถ่ายโอนภารกิจแล้วจะไม่มีการด�าเนินการ เกี่ยวกับภารกิจที่

ได้ถ่ายโอนให้แก่ อปท. แต่ยังคงให้ค�าแนะน�า ปรึกษา ก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานเป็นระยะ และมี
ส่วนราชการบางแห่ง (ร้อยละ ๒๔) ที่ยังด�าเนินการในภารกิจเดิม เนื่องจากบางภารกิจต้องด�าเนินการร่วมกับ อปท. 
เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕๕



๒.  ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานของส่วนราชการ
๒.๑ อปท. บางแห่งยังไม่มีความพร้อมในการรับโอนภารกิจ เช่น ขาดบุคลากร งบประมาณ และไม่

ปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางการด�าเนินงานที่ส่วนราชการก�าหนดไว้ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินงานได้ตามภารกิจที่ได้
รับการถ่ายโอน

๒.๒ ส่วนราชการขาดงบประมาณในการตดิตามผลการด�าเนนิงานของ อปท. ภายหลงัการถ่ายโอนภารกจิ 
รวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ อปท. อย่างต่อเนื่อง

๒.๓ อปท. หลายแห่งเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย ท�าให้ขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน และส่งผล 
ให้เกิดความล่าช้าในการจดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชน และบคุลากรของ อปท. บางแห่งเปลีย่นงานบ่อยท�าให้ขาด
ความต่อเนื่องด้านการพัฒนาองค์ความรู้ประกอบกับเจ้าหน้าที่ อปท. ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๒.๔ กรมธรุกจิพลังงานได้รบัข้อร้องเรียนจากผูป้ระกอบการหรอืผูค้้าน�า้มนัหลายแห่ง เกีย่วกบัมาตรฐาน
และความไม่มั่นใจต่อการปฏิบัติงานของ อปท.

๓.  ข้อเสนอแนะของส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น สปน. เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ ดังนี้
๓.๑ ก�าหนดเวลาการถ่ายโอนให้ชัดเจน และเร่งรัดให้ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่ อปท.  

การเตรียมความพร้อมและเร่งรัดให้ อปท. รับโอนภารกิจตามแผนที่ก�าหนดไว้
๓.๒ รฐับาลควรจดัสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการทีถ่่ายโอนภารกจิให้แก่ อปท. และ สปน. ในการจดั

อบรมให้ความรู้แก่ อปท. และการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของ อปท.
๓.๓ ส่วนราชการทีถ่่ายโอนควรเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกีย่วข้องให้เป็นไปตามแผนปฏบัิตกิารก�าหนด

ขั้นตอนการ กระจาย อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้ 
อปท. สามารถด�าเนินงานได้ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
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๓.๔ ส่วนราชการทีย่งัคงตัง้งบประมาณในภารกจิทีไ่ด้ถ่ายโอนให้แก่ อปท. และยงัด�าเนนิการควบคูไ่ปกบั 
อปท. ควรมีเหตุผลที่ชัดเจนในการขอตั้งงบประมาณด้วย

๓.๕ ส่วนราชการควรมกีารจดัท�ามาตรฐานกลางในการด�าเนนิงานตามภารกิจ ท่ีถ่ายโอนให้แก่อปท. ให้ครบ
ทุกภารกิจ เพื่อ อปท. จะได้มีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน

๓.๖ ส่วนราชการทีถ่่ายโอนภารกจิทีต้่องใช้ทกัษะพเิศษ ความช�านาญเฉพาะด้าน ควรจดัอบรมให้ความรู้ 
แก่เจ้าหน้าที่ อปท. รวมทั้งให้ค�าแนะน�า และประสานงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง ถนนขุนลุมประพาส อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
เบอร์ติดต่อ 0-8188-4913-4, 0-5361-1385 ต่อ 804
พื้นที่ของ อปท. 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7 อ�าเภอ 44 ต�าบล 415 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 244,356 คน 
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 214,961,763.04 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น
1.  โครงการข้อบัญญัติต�าบลเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อมในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน “การจดัการดนิน�า้ป่าอย่างยัง่ยนื” 
มคีวามเป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอื จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นป่า 
ประชาชนส่วนใหญ่จงึอาศยัอยูใ่นพืน้ทีป่่าและไม่มสีทิธใินทีด่นิของตนเองทีอ่ยู่
อาศัยและท�ามาหากินมาเป็นเวลาช้านาน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนจึงร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดท�าโครงการข้อบัญญัติต�าบลเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการรับรองการใช้ประโยชน์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ถ่ายโอนอ�านาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ชุมชนตามกฎระเบียบที่แต่ละ
ชุมชนก�าหนดขึ้น ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

2.  โครงการสร้างชมุชนแห่งการเรยีนรูแ้ละจดัการตนเอง “หมูบ้่านก่อการดี” มคีวามเป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น 
คอื การสร้างเครือข่ายคณะกรรมการด�าเนินงานโดยมกีารบูรณาการกบัภาคส่วนราชการ ภาคประชาสงัคม ภาคประชาชน 
และสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งเสริมชุมชนต้นแบบโดยเน้นการบริหารจัดการชุมชนที่ดีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นชุมชน 
เข้มแขง็ทีส่ามารถพึง่ตนเองและจดัการ
ตนเองได้อย่างยั่งยืน ประชาชนเกิด
ส�านึกความเป็นเจ้าของชุมชน และ
สร้างพลเมอืงให้กบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 5 รางวัล ดังนี้
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(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง ถนนพัทลุง ต�าบลทับเที่ยง อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
เบอร์ติดต่อ 075-218-262 ต่อ 3
พื้นที่ของ อปท. 4,941.439 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุมจ�านวน 10 อ�าเภอ 85 ต�าบล 723 หมู่บ้าน
จ�านวนประชากร 631,920 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 592,793,790.73 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง มีความ

เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ อบจ.ตรังเป็นแกนหลักในการตรวจสุขภาพประชาชน
และแจ้งเผยแพร่ผลการด�าเนินงานด้านสุขภาพแก่ประชาชนและส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจด้านสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านดูแล
สุขภาพตนเองรวมทั้งประชาชนเป็นแกนสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพด้วยตนเอง

2.  โครงการประกวดปลูกต้นไม้ยืนต้นและดอกไม้ประดับเขตสองข้าง
ทางจังหวัดตรัง มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ อบจ. ตรัง ส่งเสริมกิจกรรมให้ อปท. และชุมชนฟื้นฟูและรักษา
ต้นไม้ โดย อบจ. ตรังเป็นแกนหลักในการสร้างการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ของเกษตรกร
และเป็นต้นแบบการจัดสวน (Land Scape) หรือผังการปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ
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(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง ต�าบลปากแคว อ�าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์ติดต่อ 0-5501-9611, 089-461-6866
พื้นที่ของ อปท. 6,596,092 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 อ�าเภอ 86 ต�าบล 843 หมู่บ้าน
จ�านวนประชากร 602,601 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 614,693,832.19 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อบจ.ชวนเที่ยวโดย 

อบจ. สุโขทัย มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเป็นแกนหลักในการจัดท�าแผนการ
ท่องเที่ยวสร้างเครือข่ายชวนท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้การท่องเที่ยว/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และจัดให้มีหลักสูตรการท่องเที่ยวสุโขทัยในระดับประถมศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นยุวอาสาสมัครน�าเที่ยว  
(เจ้าบ้านน้อย) และส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ภาษาถิ่น 

2.  โครงการการส่งเสริมบุคลากรวัดเพื่อพัฒนาสุโขทัย เมืองร่มเย็น มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเป็นแกนหลักในการรณรงค์สืบสานพระพุทธศาสนาให้เป็นเมืองสุโขทัยต้นแบบทาง
พระพทุธศาสนาท่ีประสานกับองค์กรต่างๆ ในการพฒันาบุคลากรของวดัในจังหวดัเพือ่สบืสานพทุธศาสนาอย่างเหมาะสม  
โดยการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ ทั้งด้านศาสนพิธี ความสะอาด การเสริมสร้างบุคลิกภาพ สุขภาพอนามัย
ของผู้เข้าอบรม ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้น�าความรู้ไปพัฒนาวัดให้เป็นวัดที่ร่มเย็นและเป็นศูนย์กลางของชุมชนท้องถิ่น

รายงานประจ�าปี 2556

62



(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 125 หมู่ที่ 15 ถนนเลี่ยงเมือง-ป่าซาง ต�าบลป่าสัก อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000 
เบอร์ติดต่อ 053-597-260 ต่อ 205 โทรสาร 053-597-260
พื้นที่ของ อปท. 4,505.882 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุม 575 หมู่บ้าน 51 ต�าบล 8 อ�าเภอ
จ�านวนประชากร 403,784 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 339,990,116.77 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการการยกระดับและการรับรองคุณภาพผ้าไหมยกดอกล�าพูน ผ่านเทคโนโลยี Barcode 2D  

มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูนเป็นแกนหลักในการสร้างอัตลักษณ์ผ้าทอมือ 
หริภุญชัยสู่มาตรฐานสากล สร้างเครือข่ายรักษามาตรฐานการผลิตผ้าไหมยกดอกล�าพูนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ามาช่วยในการจัดการ เพิ่มระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และเป็นสากล ใน 2 รูปแบบ 
คือ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.gisilkiamphun.go.th และการน�าเทคโนโลย ีBarcode 2D ที่สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับไปยังผู้ผลิตได้ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หรือเครื่องมือที่ทันสมัยอ่ืนๆ พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริม 
ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกหม่อนไหมเพื่อสร้างอาชีพและผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพ 

2.  โครงการชื่อบ้านนามเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน  มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ
เป็นการจัดการความรู ้ค้นหาองค์ความรูใ้นท้องถิน่โดยคนในท้องถิน่ โดยมอีงค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพูนเป็นผูป้ระสาน
เครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมเรยีนรูก้บัชมุชนซึง่เป็นการเชือ่มโยงกลุม่คนในแต่ละวัยเข้าร่วมกจิกรรมเดยีวกนั ผ่านกระบวนการ 
เป็นพีเ่ลีย้งโดยคนวยัท�างาน มผู้ีน�าในชมุชนช่วยกระตุน้ให้เกดิการคดิรเิริม่ การสบืค้นรากเหง้าของตนเองจากคนวยัสงูอายุ 
การน�างานวิชาการน�ามาสู่การปฏิบัติโดยสถาบันวิจัยหริภุญชัยซึ่งเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ
ให้กับชุมชน และน�าบทเรียนจากชุมชนหนึ่งไปถ่ายทอดให้ชุมชนหนึ่ง เป็นการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ภายในจังหวัด
อย่างครอบคลุมโดยเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการเป็นคนขบัเคลือ่นขยายผล และ อบจ. เป็นแกนในการจัดท�าประวตัหิมูบ้่าน 
รวบรวมเป็นสารานุกรม “ชื่อบ้านนามเมือง” ไว้ให้กับชนรุ่นหลังได้ศึกษาและทราบถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
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(5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง เลขที่ 1 ถนนวงเวียน 2 ต�าบลสะเคง อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  95000
เบอร์ติดต่อ 0-7320-3610, 0-7320-3621
พื้นที่ของ อปท. 4,521 ตารางกโิลเมตร
จ�านวนประชากร 495,257 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 308,707,665.18 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการอบรมการสอนอัลกุรอ่าน (กีรออาตี) ปีงบประมาณ 2554 มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น 

คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นแกนหลักในการบูรณาการการสอน การอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านที่เข้าใจยาก
และใช้ระยะเวลาเรียนนาน มาปรับรูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มโดยการ 
ร่วมมือกับสถาบันตาดีกา

2.  โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2555 มีความเป็น 
นวัตกรรมท่ีโดดเด่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นแกนน�าลงไปพัฒนาพื้นที่หมุนเวียนแต่ละอ�าเภอ และ 
จัดสัปดาห์ “ศุกร์พัฒนา” เพื่อบูรณาการความคิด “เสมือน อบจ.เคลื่อนที”่ โดยทุกหน่วยลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา 
และน�าไปแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืน
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(1) เทศบาลนครพิษณุโลก 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง เลขที่ 1299 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์ติดต่อ 0-5598-3221 ถึง 30 ต่อ 318
พื้นที่ของ อปท. 18.26 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุม64 ชุมชน
จ�านวนประชากร 71,804 คน 
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 614,255,283.52 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานสภาวัฒนธรรมชุมชน มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ การจัดตั้ง

เครือข่ายสภาวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลพิษณุโลกเพื่อด�าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมความตระหนักในการสร้าง
จิตส�านึก การธ�ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีสมาชิกเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมและมีด�าเนินงานที่เข้มแข็ง 
สร้างการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ สบืทอด เผยแพร่วถิทีางวฒันธรรมอนัดงีามของเมอืงพษิณโุลกรวมทัง้มกีารบรูณาการ
ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการร่วมท�ากิจกรรม 

2.  โครงการสร้างสุขภาวะกับสมัชชาสุขภาพเทศบาลนครพิษณุโลก มีความเป็นนวัตกรรมท่ีโดดเด่น คือ 
การเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนได้มส่ีวนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพเน้นการส่งเสรมิสขุภาพ และควบคุม
ป้องกนัโรคบนพื้นฐานการเรียนรู้ ดูแลตนเอง ครอบครัวชุมชน และสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบ

เทศบาลนครที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 3 รางวัล ดังนี้
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(2) เทศบาลนครยะลา 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง เลขที่ 10 ถนนสุขยางค์ อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
เบอร์ติดต่อ 081-5423101, 083-6369967
พื้นที่ของ อปท. 19.4 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุม 40 ชุมชน 
จ�านวนประชากร 62,896 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 577,513,669.14 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ เป็นโครงการ 

ที่ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ค�านึงถึงคุณค่าความเป็นคน เคารพในความคิด ความเชื่อประเพณี วิถีชีวิต 
ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการท�างานกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นงานวางรากฐานและปลูกฝังในระยะยาวเพ่ือให้มีความคิด 
และพฤติกรรมที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 

2.  เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์: Yala Bird City มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ เป็นโครงการ 
“สร้างเมอืงให้น่าอยู ่สร้างความรู ้สูม่วลชน สร้างสังคมให้โปร่งใส สร้างสานใจร่วมพฒันา นครยะลาสูส่ากล” โดยส่งเสรมิ 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สมาคมและชมรมต่างๆ ในจังหวัดยะลา 
ให้เป็นศูนย์กลางของการแข่งขันนก ส่งผลให้เศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดยะลาและกระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องชาวยะลามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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(3) เทศบาลนครนนทบรุี 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง เลขที่ 139 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์ติดต่อ 0-2589-0500 ต่อ 2102 
พื้นที่ของ อปท. 38.9 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุม 38 หมู่บ้าน 93 ชุมชน
จ�านวนประชากร 257,917 คน 
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 2,014,704,502.17 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการพฒันาขดีความสามารถศนูย์พฒันาเดก็เลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่พฒันาคณุภาพ

เด็กปฐมวัยในท้องถิ่น (กิจกรรมลูกเสืออนุบาล Junior Scout) มีความเป็นนวัตกรรมท่ีโดดเด่น คือ เป็นโครงการ
ต้นแบบของการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาแบบใหม่ โดยเป็นการน�าองค์ความรู้ต่างๆ ในวิชาชพีทางด้านการศกึษาปฐมวยั 
มาประยุกต์กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ท�าให้เด็กในโครงการมีพัฒนาการในด้านการใช้ชีวิต
และช่วยเหลือตนเองดีขึ้น นอกจากนี้กิจกรรม Junior Scout (ลูกเสืออนุบาล) ได้รับการจดสิทธิบัตรข้ึนเป็นแห่งแรก
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ถือได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมส�าหรับการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายแรกซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเป็นอย่างดี

2.  โครงการส่งเสรมิและพัฒนาผูสู้งอายุของศนูย์พัฒนาคณุภาพชวิีตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบรุ ีมีความ
เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ เป็นโครงการที่เน้นการสร้างพื้นที่สาธารณะของคนสูงอายุในการรวมตัวหรือท�ากิจกรรมที่
สนใจร่วมกัน มุ่งให้ความส�าคัญในการสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการยอมรับ 
ยกย่อง สรรเสริญในสังคม เพื่อให้มีบทบาทส�าคัญในการเป็นต้นแบบที่ดี และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม
เทศบาลเมอืงท่ีได้รบัรางวลัการบรหิารจัดการทีดี่ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 5 รางวลั ดังนี้
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(1) เทศบาลเมืองน่าน 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 214/10 ถนนมหายศ ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์ 0-5471-0234, 0-5477-1630 โทรสาร 0-5477-1646 
พื้นที่ของ อปท. 7.6 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 ต�าบลประกอบด้วย 28 ชุมชุน 
จ�านวนประชากร 21,144 คน 
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 138,606,145.10 บาท 

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการรวมใจ ร้อยรักษ์ พิทักษ์ส่ิงแวดล้อมพร้อมเป็นห้องรับแขกเมืองน่าน 

มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือด�าเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภายใต้
แนวคิด “คนน่านจัดการตนเอง” ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม สร้างแนวทางร่วมในการ
ก�าจัดขยะในชุมชนโดยคัดแยกขยะมูลฝอย และการก�าจัดขยะด้วยวิธีธรรมชาติ เกิดการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนและมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะ เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการสร้างชุมชน
น่าอยู่ยั่งยืน ได้รับรางวัลดาวรุ่งระดับประเทศในการประกวดชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ 
80 ชุมชน 80 พรรษา

2.  โครงการสายน�า้ สายใย สูเ่มืองปลอดภยัระดบัโลกมคีวามเป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอื การประกาศนโยบาย
เมืองน่านน่าอยู่ภายใต้ตัวชี้วัดความส�าเร็จ 5 มิติ คือ เมืองสะอาด เมืองปลอดภัย เมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมที่ดี เมืองที่มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี และเมืองธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองน่านได้ก�าหนดนโยบายให้งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านเป็นงาน
ปลอดเหล้า-เบียร์ โดยท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่ แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจร้านค้าผู้ประกอบการ
ในการจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนงดเหล้า-เบียร์ มีการติดตามประเมินผลการด�าเนิน
งานอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการการท�างานกับทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ และ 
ขับเคลือ่นนโยบายการมส่ีวนร่วมโดยจดัประชมุรบัฟังความคดิเหน็ การร่วมคดิและร่วมท�าของกจิกรรมในพ้ืนทีแ่ละก�าหนด
รูปแบบการท�างานร่วมกนั ก่อให้เกดิการสร้างค่านิยมใหม่ทางสงัคมในงานประเพณีแข่งเรอืให้เป็นงานปลอดแอลกอฮอล์ 
และยังท�าให้เทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลชุมชนปลอดภัยระดับโลก ปี 2555 รางวัลเครือข่ายประชาคมปลอดเหล้า
เบียร์ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลเมืองที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 5 รางวัล ดังนี้
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(2) เทศบาลเมืองล�าพูน 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 27 ถนนเทศบาล 1 ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000
เบอร์ติดต่อ 053-561524, 053-511013
พื้นที่ของ อปท. 6 ตารางกิโลเมตร จ�านวน 17 ชุมชน
จ�านวนประชากร 12,837 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 107,831,004.01 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการจัดการสุขภาพแบบองค์รวมด้วยพหุลักษณ์ทางการแพทย์มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น 

คือน�าทุน/ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ สมุนไพรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสุข
ภาพประชาชนโดยวิธีแพทย์แผนไทย มีการติดตามฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและตรวจเยี่ยมผู้ป่วยสม�่าเสมอจัดต้ังคลินิก
ชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองล�าพูนและต่อยอดไปสู่โครงการย่อยต่างๆ ที่มีประโยชน์และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
เช่น โครงการลดน�้าตาลในเลือด

2.  โครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญาเมืองหริภุญไชยมีความเป็นนวัตกรรม 
ทีโ่ดดเด่น คอื เป็นโรงเรยีนของปวงชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ มแีหล่งเรยีนรูแ้ละสงัคมแห่งความรูส้�าหรบัประชาชนทัว่ไป  
สร้างจิตส�านึกรักบ้านเกิดแก่นักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆคืนทุนทรัพยากรและระบบนิเวศน์ให้ชุมชนเป็นการ
กระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน 
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(3) เทศบาลเมืองตากใบ 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง เลขที่ 7/55 ชุมชนตาบาฮีเล ต�าบลเจ๊ะเห อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์ติดต่อ 073-642330-1 โทรสาร 073-642330-1 ต่อ 129, 073-642090
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 9.149 ตารางกิโลเมตร ครอบคลมุ 9 ชุมชน
จ�านวนประชากร 9,579 คน 
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 111,035,047.30 บาท 

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค มีความเป็น

นวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอื ส่งเสรมิพฒันาการเดก็ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์-
จติใจ สงัคมและสตปัิญญา ส่งเสริมให้เดก็ได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์
ตรงโดยคณะครไูด้จดัโครงงานและโครงการต่างๆ เพือ่ให้เดก็ได้สมัผสั
และเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่าเด็กที่จบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ 
มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีถึงดีมากเมื่อเรียนต่อในชั้นประถมศึกษา 

2.  โครงการสมัพนัธ์ชายแดนไทย-มาเลเซีย มคีวามเป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอื บรูณาการการท�างานร่วมกนั
ระหว่างก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ต�ารวจ ทหาร และอหิม่ามในการร่วมแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบทางน�า้ ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว  
ส่งผลไปสูก่ารส่งเสรมิเศรษฐกิจแก่ประชาชนในพืน้ท่ี นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดต่ีอกนัระหว่างประชาชน
ผ่านกิจกรรมการเดินทางเกี่ยวกับวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย
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(4) เทศบาลเมืองกระบี่ 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 292 ถนนมหาราช ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เบอร์ติดต่อ 075-620604 ต่อ 133
พื้นที่ของ อปท. 19 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุม 2 ต�าบล 14 ชุมชน 
จ�านวนประชากร 29,571 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 266,266,710.69 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการประติมากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ เป็นการดึงเอา

เอกลกัษณ์ท่ีมีความหมายทางประวตัศิาสตร์ของจงัหวดักระบีม่าสร้างเป็นประตมิากรรมทีม่นียับอกเล่าถงึความเป็นกระบี่ 
เช่น ประติมากรรมสัญญาณไฟจราจรรูปมนุษย์โบราณ รูปช้างชูกระบี่ รูปนกออก รูปเสือเขี้ยวดาบ ประติมากรรมปูด�า 
ประติมากรรมน�้าใจ ประติมากรรมเรือชีวิต ประติมากรรมนูนต�่าบนก�าแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี่ และจัดมัคคุเทศก์
ในชุมชนให้ข้อมลูเกีย่วกบัประตมิากรรมต่างๆ แก่นกัท่องเทีย่ว นอกจากนีป้ระตมิากรรมต่างๆ ถอืเป็นศนูย์กลางการเรยีน
รู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชาวกระบี่ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนทั่วไป เสริมสร้างค่านิยมส�านึกรักบ้านเกิดและเป็นพื้นที่ 
ต่อยอดให้เด็ก เยาวชน คนทั่วไปในจังหวัดได้สร้างความสามารถด้านศิลปะ สร้างงาน สร้างรายได้

2.  โครงการต้นกล้าศิลปินอันดามัน มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ เป็นโครงการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้ง 5 จังหวัด (กระบ่ี ภูเก็ต พังงา ระนอง ตรัง) เพื่อสร้างศิลปินอันดามันร่วมกัน ส่งเสริมการเรียน
รู้ศิลปะของเด็กโดยศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นผู้ถ่ายทอด เช่น ประกวดวาดภาพ ค่ายศิลปะ เป็นต้น ซ่ึงเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมาธิ มีจินตนาการและเกิดปัญญา ปลูกฝังค่านิยมรักบ้านเกิด รักทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้รักศิลปะมีโอกาส มีเวทีในการแสดงความสามารถและสร้างรายได้ โดยเทศบาลฯ 
สร้างหอศิลป์อันดามันขึ้นเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะ ส่งเสริมและรวบรวมผลงานต้นกล้าศิลปินอันดามันในอนาคต
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(5) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
เบอร์ติดต่อ 0-4351-1222 ต่อ 120 โทรสาร 0-4351-3394
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 11.63 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 20 ชุมชน
จ�านวนประชากร 34,928 คน 
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 453,326,614.13 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์คเูมอืง-ก�าแพงเมอืงเพือ่คณุภาพ

ชีวิตชาวร้อยเอ็ด มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดเจรจากับชาวบ้านผู้บุกรุกบริเวณริมคลองคูเมืองได้ เป็นการ
จดัการปัญหาความขดัแย้งระหว่างหน่วยงานและประชาชนได้เป็นอย่างดี  
น�าไปสู่การจัดผังเมืองอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
คูเมืองให้เป็นสวยงาม เป็นระเบียบและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เช่น 
ขุดลอกคลองคูเมืองให้เป็นแหล่งรองรับน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

2.  โครงการความร่วมมอืทางวชิาการ มคีวามเป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอื ศนูย์เดก็เลก็เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด
จัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญอย่างแท้จริง เน้นให้เด็กเรียนรู้ตามความต้องการและ

ความสนใจของตนเองจากสิง่แวดล้อมทีไ่ด้จดั
เตรียมไว้และให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
เพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ภายในของเด็ก
แต่ละคนและมีการจัดท�า MOU ระหว่าง
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับคณะครุศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และโรงเรยีนอนบุาล
กรแก้วจากการด�าเนนิงานท�าให้ศนูย์เด็กเลก็
ของเทศบาลได้รบัรางวลัศนูย์พฒันาเดก็เลก็
ที่มีการบริหารจัดการดีเด่น จากส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
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(1) เทศบาลต�าบลปลายพระยา 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 122/3 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ต�าบลปลายพระยา อ�าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160
เบอร์ติดต่อ 0-7568-7141 ต่อ 112
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 12.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7 ชุมชน
จ�านวนประชากร 6,015 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 38,312,444.45 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1. โครงการ“ถนน 4035ปลายพระยา เพื่อชีวิต” (กิจกรรมถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) มีความเป็นนวัตกรรมที่โดด
เด่น คือเทศบาลต�าบลปลายพระยาส่งเสริมการใช้ประโยชน์และพัฒนาพื้นท่ีบริเวณสองข้างถนนให้มีสภาพแวดล้อม 
ทีด่ี สะอาด สวยงาม และปลอดภยั เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ป็นเมอืงนา่อยูโ่ดยส่งเสริมการสร้างกระบวนการมสีว่นรว่ม และสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่น้อมน�าไปใช้ จดัให้มศีนูย์เรยีนรูช้มุชนตามแนวพระราชด�ารปิรชัญา 
เศรษฐกิจพอเพียงจากการด�าเนินโครงการท�าให้เทศบาลได้รับรางวัลหลายรางวัล เช่น รางวัลชนะเลิศกระบี่เมืองสะอาด 
ประจ�าปี 2554-2555 ของจังหวัดกระบี่ รางวัลองค์กรต้นแบบการสร้างสัมมาชีพสู่ชุมชน ส�านักงานสังคมแห่ง 
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 

2.  โครงการ “แหล่งเรียนรู้พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน”มีความ
เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ ส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานและ
ประหยดัค่าใช้จ่ายขององค์กรและประชาชน ภายใต้แนวคดิเมืองแห่งการเรยีนรูพ้ลังงาน
สะอาด เมืองแห่งพลังงานทดแทนและเมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเทศบาลน�า
ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ท่ี เช่น น�า้ ลม มาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยใช้กงัหันลมสบูน�า้ 
เป็นกิจกรรมน�าร่องในการด�าเนินการเป็นแกนน�าในการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

เทศบาลต�าบลที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 10 รางวัล ดังนี้
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(2) เทศบาลต�าบลเขาชัยสน 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 101 หมู่ที่ 3 ต�าบลเขาชัยสน อ�าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130
เบอร์ติดต่อ 0-7469-1181
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 1.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 3,593 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 43,962,919.32 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการจัดตั้งสถานศึกษาระดับก่อน

ประถมศกึษาและประถมศกึษา มคีวามเป็นนวัตกรรม
ท่ีโดดเด่น คอื ส่งเสรมิให้มกีารจดัตัง้โรงเรยีนระดบัก่อน
ประถมศึกษาและประถมศึกษาเป็นการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เด็กในเขตเทศบาลตลอดจนพื้นที่
ใกล้เคียงเพื่อแบ่งเบาภาระ และค่าใช้จ่ายในการดูแล
บุตรหลานของผู้ปกครองส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก
ได้พฒันาศักยภาพการศึกษาในหลายมิติอย่างมคีณุภาพ 
เช่น จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อ
สร้างความตระหนกัในภูมปัิญญาท้องถิน่ทีค่วรอนรุกัษ์ไว้ 
ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ โดยความร่วมมอื 
จากชมรมผู้สูงอายุในการเป็นวิทยากรสอนศิลปะ 
พื้นบ้านการร�ามโนราห์ให้แก่นักเรียน มีวิทยากรพิเศษ
จากบุคคลในชุมชนสอนด้านงานฝีมือ งานประดิษฐ์ (การแกะสลักผัก ผลไม้) 

2.  โครงการตลาดน�้าเขาชัยสน มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ เทศบาลต�าบลเขาชัยสนเป็นแกนหลักใน
การสร้างตลาดน�้าเขาชัยสนให้เป็นตลาดน�้าแห่งแรกของจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้กับจังหวัดสามารถเพิ่ม
รายได้และสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นพื้นที่ทางเลือกให้กับคนใน
สังคมและประชาชนที่มาพักผ่อน พบปะ และเลือกซื้อสินค้าแห่งใหม่ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เช่น จัดเวทีลานกิจกรรมสาธารณะในการแสดงกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน เยาวชน ชุมชน นักท่องเที่ยว ศิลปิน ชมรม ฯลฯ ได้แสดงออกอย่างทั่วถึง
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(3) เทศบาลต�าบลท่าผา 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต�าบลท่าผา อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง 52130
เบอร์ติดต่อ 0-5432-8459
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 15 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 5,900 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 29,829,199.99 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1. โครงการ “เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เด็กอายุ 2-5 ปี” ภายใต้โครงการโภชนาการสมวัย เทศบาล

ต�าบลท่าผา อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล 
ท่าผาเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสิง่แวดล้อมเพือ่ให้เดก็ในพฒันาเดก็เลก็ได้มโีภชนาการสมวัย ส่งเสรมิให้มกีารสร้างแหล่ง
อาหารปลอดภัย ราคาถูก โดยปลูกพืชผักสวนครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รวมท้ังส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านข้าวอินทรีย์  
โดยมีการน�าข้าวอินทรีย์มาปรุงอาหารให้เด็ก ส่งผลท�าให้เทศบาลเป็นตลาดเครือข่ายจากการด�าเนินกิจกรรมท�าให้ 
ศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลต�าบลท่าผาได้รับรางวัลเป็นศูนย์พัฒนาเด็กปลอดโรคระดับจังหวัดของจังหวัดล�าปาง  
โดยผ่านมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2.  โครงการแปดข่วงผญ๋าท่าผาโมเดล มคีวามเป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอื มกีารจัดสวสัดิการแบบครบวงจร
ชีวิตตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านด้านสตรี เด็กและเยาวชนจากทั้ง 8 หมู่บ้านรับผิดชอบ 
เกดิเป็นโครงการฮกักัน๋แปงกัน๋ดแูลผูด้้อยโอกาสในหมูบ้่าน มีการส่งเสรมิอาชพีแก่กลุ่มรฐัวิสาหกิจชมุชน กองทุนสวสัดกิาร
ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านน่ามองต้อนรับนักท่องเที่ยว  
มกีารส่งเสรมิด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิในชมุชนโดยมคีณะกรรมการหมูบ้่านเป็นผูร้บัผดิชอบ และมกีาร
บรหิารจดัการด้านการพฒันาพืน้ทีส่าธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่ทกุหมู่บ้านรับผิดชอบซ่อมแซมเองโดยไม่ต้อง
รองบประมาณ ก่อให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต�าบลท่าผาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน และสามารถ
แตกแขนงเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้านเพื่อเด็กและเยาวชน 
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(4) เทศบาลต�าบลบ้านข่า 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 217 หมู่ที่ 1 ต�าบลบ้านข่า อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์ติดต่อ 0-4205-5254
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 13.56 ตารางกิโลเมตร
จ�านวนประชากร 7,012 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 23,257,711.00 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1. โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรผสมผสานต�าบลบ้านข่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอ

เพียงปี 2555 มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ เทศบาลต�าบลบ้านข่าบูรณาการการท�างานร่วมกับกลุ่มเกษตรกร  
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และปราชญ์ชาวบ้าน ในส่งเสริมการสร้างเครือข่ายก่อให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ เช่น ส่งเสริมการปลูก
หญ้าเล้ียงโค กระบอื และพฒันาเกษตรแบบครบวงจร โดยผสมผสานกบัการแก้ปัญหาความยากจนและสร้างความตระหนัก
ถึงปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิต เทศบาลส่งเสริมการจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดตั้งธนาคารโคกระบือ

2.  ชุมชนร่วมใจพิชิตภัยมะเร็งท่อทางเดินน�้าดีตับ ปี 2555 มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือเทศบาล
ต�าบลบ้านข่าส่งเสรมิให้มกีารพฒันาระบบป้องกนัแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบั และมะเรง็ท่อทางเดนิน�า้ดตีบั โดยมภีาคี
เครือข่ายโดยบูรณาการกับ รพ.สต. อสม. สาธารณสุข โรงพยาบาลสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ เช่น อบรม
และพัฒนาแกนน�า ประชาชน 
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(5) เทศบาลต�าบลด่านซ้าย 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 321 หมู่ที่ 1 ต�าบลด่านซ้าย อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
เบอร์โทรศัพท ์042-891231 เบอร์โทรสาร 042-891254  
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 7.3 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 ชุมชน 6 หมู่บ้าน
จ�านวนประชากร 3,699 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 35,872,604.09 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการอาหารปลอดภัยสูค่วามมัน่คงทางอาหารของชมุชน มคีวามเป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอื เทศบาล

ต�าบลด่านซ้ายเป็นแกนหลักในการประสานงานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายร้านอาหารและผู้ประกอบการ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยทางอาหาร โดยการจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน  
เพื่อให้สามารถตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารได้ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหารที่ผ่าน
การรบัรองคณุภาพจากเทศบาล มกีารสร้างองค์ความรูแ้ละฟ้ืนฟภูมูปัิญญาท้องถิน่ในชมุชนให้ยงัคงอยู ่สร้างความมัน่คง 
ทางอาหารของชมุชนให้เกดิความยัง่ยนืโดยมกีารบรูณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานและชมุชนเป็นภาคเีครอืข่ายทีเ่ข้มแขง็

2.  โครงการหนงัสือเล่มแรกของหน ู(Book start) 
มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ เทศบาลต�าบลด่านซ้าย
ส่งเสรมิให้มกีารจดักิจกรรมการใช้หนงัสอืเป็นสือ่กลางในการ
สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างครอบครัวรวมทัง้เป็นแกนในการจัด
อบรมผูป้กครองเด็กตามกลุม่เป้าหมายและสนับสนุนหนังสอื
เล่มแรกแก่ผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและ 
จัดท�ามุมหนังสือที่ศูนย์พัฒนาเด็กในเขตเทศบาล
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(6) เทศบาลต�าบลนาข่า 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต�าบลนาข่า อ�าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์ติดต่อ 043-288-841 
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน .65 ตารางกิโลเมตร
จ�านวนประชากร 9,660 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 28,979,945.70 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1. โครงการขุดสระน�้าเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5 มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ แก้ไขและบรรเทา

ความเดอืดร้อนปัญหาการขาดแคลนน�า้เพ่ือการเกษตรโดยการน�าแนวพระราชด�ารกิารท�าเกษตรทฤษฎใีหม่และเศรษฐกจิ
พอเพยีงของในหลวงไปสูก่ารปฏบิตั ิคอื การขดุสระน�า้ให้แก่ราษฎรตามกระบวนการแนวทางการมส่ีวนร่วม และน�าหลกั
การบริหารจัดการน�้าเป็นเคร่ืองมือในการด�าเนินงานโครงการ เกิดองค์กรเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการบริหารจัดการ
น�้า โดยจัดตั้ง “กองทุนสระน�้าเทศบาลต�าบลนาข่า” ขึ้นมารองรับการบริหารจัดการน�้าและเป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้าน 

และต�าบล ส่งเสริมและสร้างงาน สร้างอาชีพและ 
ลดรายจ่าย เพิม่รายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิน่โดยการ
สนบัสนนุการเพาะปลูก จดัตัง้ศูนย์เพาะพันธ์ุปลาน�า้จืด 
เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน 
น�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการช่วยเหลอืพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื

2.  โครงการเยาวชนรักออมรักษ์ป่า รักษา
สิ่งแวดล้อม เทิดไท้องคร์าชัน มีความเป็นนวัตกรรมที่
โดดเด่น คือ เทศบาลเป็นแกนในการส่งเสริมและสร้าง
จิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัด
ให้มีการออมต้นไม้ของคนในชุมชนตั้งแต่วัยเด็กเพื่อ
เป็นการสร้างจติส�านกึของเยาวชนให้รูร้กัษ์และอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืส่งเสรมิ
ให้มกีระบวนการด�าเนินการอย่างเป็นระบบโดยมุง่เน้น
การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนและส่งเสรมิการสร้าง
จิตส�านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ป่า
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(7) เทศบาลต�าบลรูสะมิแล 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง ต�าบลรูสะมิแล อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์ติดต่อ 0-7346-0190-1
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 13.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที ่6 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 17,859 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 66,630,025.87 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอ

เพียง โดยใช้ประโยชน์จากทลายปาล์มน�้ามัน มีความ
เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ ส่งเสริมการด�าเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้ผลผลิตท่ีปลอด
สารพิษใช้บริโภคในครัวเรือน และสามารถพัฒนาเป็น
อาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ มีการใช้วัตถุดิบหลัก 
ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ใน 
ท้องถิ่นได้แก่ ทลายปาล์มน�้ามัน ดินปากแม่น�้าปัตตานี 
มูลสัตว์ต่างๆ เศษวชัพชืเศษอาหารจากครวัเรอืน เป็นต้น 
รวมท้ังใช้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
นักวิชาการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

2.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มคีวามเป็น
นวัตกรรมที่โดดเด่น คือ เทศบาลต�าบลรูสะมิแลเป็น
แกนน�าในการประสานความร่วมมอืกับส่วนราชการและ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องตลอดจนเอกชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีาร
จดัตัง้หน่วยเฉพาะกจิป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
ชดุชมุชนและมวลชนสมัพนัธ์ ชดุปฏบิตักิารสายตรวจ 
ชดุปฏบิติัการจราจร ส�ารวจพ้ืนทีเ่ส่ียงภัย จดุรบัผู้อพยพ 
ส�ารวจความเสียหายหลังเกิดภัยและบูรณะฟื้นฟู
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(8) เทศบาลต�าบลบางปลา 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 199/7 หมู่ที่ 4 ต�าบลบ้านเกาะ อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ 034-468061 โทรสาร 034-468060
พื้นที่ของ อปท. 5.628 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1 หมู่บ้าน 6 ชุมชน
จ�านวนประชากร 5,700 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 53,261,326.48 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการบ�าบัดน�้าเสียด้วยผักตบชวา  

(การใช้อธรรม ปราบอธรรม) มีความเป็นนวัตกรรม 
ทีโ่ดดเด่น คอื เทศบาลต�าบลบางปลาเป็นแกนหลกัในการ
ให้ความรูเ้กีย่วกับผลกระทบของน�า้เสยีท่ีมีต่อสิง่แวดล้อม 
ส่งเสริมการจัดการบ�าบัดน�้าเสียโดยจัดฝึกอบรมท�า  
EM บอล ท�าให้คณุภาพน�า้ของล�าคลองดขีึน้ เพิม่ปรมิาณ
สตัว์น�า้ในคลองและส่งเสรมิและสนับสนุนผูพั้กอาศยับรเิวณ
ริมฝั่งคลองสร้างรายได้ด้วยการปลูกผักกะเฉด 

2.  โครงการรวมพลงัสร้างรายได้ สร้างชมุชน
ให้เข้มแข็ง มีความเป็นนวัตกรรมที่เด่นชัด คือ เทศบาล
เป็นแกนหลักในการปลูกจิตส�านึก สร้างความร่วมมือให้
กับผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ตะหนักถึงความส�าคัญของการช�าระภาษีประเภทต่างๆ ให้กับเทศบาลซ่ึงจะท�าให้เทศบาล
มีรายได้มาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ โดยมีการรณรงค์ให้ผู้มีหน้าที่ช�าระภาษีประเภทต่างๆ ได้ช�าระภาษีในช่วงระยะเวลา
ท่ีก�าหนดท�าให้จ�านวนยอดผู้ค้างช�าระภาษีประเภทต่างๆ ลดลงมีการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการภาคเอกชนในการ
ร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล เช่น การช�าระภาษี สนับสนุนทุนการศึกษาส�าหรับเด็กในเขตเทศบาล เป็นต้น
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(9) เทศบาลต�าบลเสลภูมิ

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 377 หมู่ที่ 8 ต�าบลกลาง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
เบอร์ติดต่อ 0-4355-1221, 0-4353-306 ต่อ 16 
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 33.19 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ต�าบล (22 หมู่บ้าน 2 ชุมชน)
จ�านวนประชากร 13,627 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 87,764,706.49 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1. โครงการท�านารวมปลอดสารพษิมคีวามเป็นนวตักรรม

ทีโ่ดดเด่น คอื ส่งเสรมิให้ประชาชนท�าการเกษตรและท�านาปลอดสาร
พษิโดยใช้ปุย๋ชวีภาพ เพือ่เป็นการลดต้นทนุและเป็นการส่งเสรมิด้าน
คุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารข้าว และ
โรงสีชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาด้านการเกษตรของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ส่งเสริมอาชีพท�าปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดแก่เกษตรกร เพ่ือสร้าง
อาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และช่วยลดภาระค่า 
ใช้จ่ายการซือ้สารเคมขีองเกษตรกรรวมทัง้ได้ท�าบนัทกึความร่วมมอื (MOU) กบัเครอืข่ายการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตพื้นที่ 3 ในการจัดท�าโครงการพัฒนาต่างๆ

2. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลเสลภูม ิมีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ การส่งเสริม
ให้ผู้น�าในชุมชน และประชาชนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนและเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึง 
การบริการของเทศบาล ในการช่วยเหลือสวัสดิการด้านต่างๆ และจัดสรรกองทุนจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกตามระเบียบ 
ข้อบงัคบัของกองทนุฯ เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมและการเข้าถงึสวสัดกิารของสมาชกิอย่างทัว่ถงึ โดยประชาชนในหมูบ้่าน/
ชุมชน มีส่วนร่วมคิด ร่วมท�าร่วมบริหารเพื่อจัดการทรัพยากรในชุมชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสามัคคี มีจิตอาสา  
ในการด�าเนนิงานของกองทุนฯ รวมท้ังส่งเสริมการลด ละ เลกิอบายมขุทกุอย่าง เพือ่คณุภาพและสขุภาพทีด่ขีองประชาชน 
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(10) เทศบาลต�าบลกงไกรลาศ

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 151/5 หมู่ที่ 2 ต�าบลบ้านกร่าง อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170 
เบอร์ติดต่อ 0-5569-1158 ต่อ 18
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 4.759 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน 3 ต�าบล 7 ชุมชน 
จ�านวนประชากร 4,294 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 28,827,803.76 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ชมิขนม กนิปลาน�า้ยม ชมวิถชีวิีตคนกงไกรลาศ มีความเป็นนวัตกรรม

ท่ีโดดเด่น คือ เทศบาลต�าบลกงไกรลาศเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างรอบด้าน โดยส่งเสริมให้ประชาชน 
มส่ีวนร่วมในการบรหิารกจิกรรมโครงการต่างๆ ส่งเสริมให้เกดิกลุม่อาชพีเพือ่เพิม่รายได้ให้กบัประชาชน มกีลุม่ 13 กลุม่
ทีร่วมตวัจดักจิกรรมด้านศลิปวฒันธรรมทีม่อียูใ่นชมุชนรวมทัง้จัดกจิกรรมท่องเทีย่วเชิงศลิปวฒันธรรมก่อให้เกดิความรกั
สามัคคี โดยน�าเรื่องราวเชิงวัฒนธรรมมาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว

2.  โครงการตลาดย้อนยุค ตลาดริมยม 2437 มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ การส่งเสริมให้มีการ 
จัดตั้งกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าตลาดโบราณ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว และเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชน 
โดยเทศบาลได้น�าทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน
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(1) องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์ติดต่อ 0-53-121-585 
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 48.53 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 10 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 15,058 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 70,946,021.26 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการโรงพยาบาลสร้างสุข 3 ดี 4 เสาหลัก มีความเป็น

นวัตกรรมที่โดดเด่น คือเป็นโครงการที่ด�าเนินงานตามแนวคิด โรงพยาบาล
คือบ้าน บ้านคือโรงพยาบาล มาจากอาสาสมัครสาธารณสุข หรือเยาวชนใน
ช่วงปิดภาคเรยีนในพ้ืนทีต่�าบลดอนแก้ว ทีผ่่านการฝึกทกัษะในการซกัประวตัิ 
ผู้ป่วยเบื้องต้น ท�าหน้าที่เข้าไปทักทาย สัมผัส พูดคุย สอบถามทุกข์สุข  
ก่อนรับบริการทุกวัน เป็นการดูแลสุขภาพครบทุกด้านทั้งกาย ใจ ครอบครัว 
และสงัคม มกีารให้บรกิารทางการแพทย์ทีห่ลากหลายทัง้แพทย์แผนปัจจุบนั
และแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลชุมชนต�าบลดอนแก้วเป็นโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�าบลท่ีถ่ายโอนภารกิจดีเด่นในระดับประเทศ มีการบริหาร
จัดการภายใต้ แนวคิด 3 ดี 4 เสาหลัก 

2.  โครงการถั่วงอกคุณธรรม มีความเป็น
นวัตกรรมท่ีโดดเด่น คือ อบต. ดอนแก้วได้จัดโครงการ
ถ่ัวงอกคุณธรรมข้ึนโดยท�าเป็นหลักสูตรเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
เดก็เล็กและโรงเรยีนดอนแก้วเนรมติปัญญา ซึง่จดักิจกรรม 
บูรณาการในกระบวนการเรียนการสอนในทุกกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต�าบลขนาดใหญ่ที่ได้รางวัลการบริหารจัดการที่ดี 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 5 รางวัล ดังนี้
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(2) องค์การบริหารส่วนต�าบลป่าสัก 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านหลุก ต�าบลป่าสัก อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000
เบอร์ติดต่อ 053-537478 ต่อ 30 โทรสาร 053-537618 ต่อ 18 
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 55.675 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 18 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 13,482 คน 
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 49,326,833.67 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการ“การจดัการฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศเพือ่ความปลอดภยัทางถนน” มคีวามเป็นนวตักรรม

ที่โดดเด่น คือมีระบบบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมลูน�าไปใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาได้ตรงจดุและมีโปรแกรมส�าเรจ็รูปในการจดัการข้อมูลเพือ่ความปลอดภยั
ทางถนนในระดับต�าบลเป็นแห่งแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  โครงการเศรษฐกิจพอเพยีงต�าบลป่าสกั มีความเป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอื จดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพียงต�าบลป่าสัก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาภาคเกษตรร่วมกัน โดยจัดแสดงผลงานจุดสาธิตการเกษตร และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้

รายงานประจ�าปี 2556

84



(3) องค์การบริหารส่วนต�าบลศิลา (ปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองศิลา)

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง ต�าบลศิลา อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์ติดต่อ 043-246505-7
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 72.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 28 หมู่บ้าน
จ�านวนประชากร 48,988 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 181,011,852.07 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1. โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ต�าบลศลิา มคีวามเป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น  
คือ เป็นการพัฒนาระบบการดูแล 
ผู้สูงอายุในต�าบล โดยมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
เป็นองค์กรหลักในการดูแลผูส้งูอาย ุมกีาร
แต่งตัง้คณะกรรมการศนูย์ฯ จากผูส้งูอายุ
ในท้องถิ่น มีกิจกรรมตามความสนใจของ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ  
มีกิจกรรมย่อย คือ การฟื้นฟูความจ�า 
กจิกรรมฟ้ืนฟสูมรรถภาพร่ายกาย การนวด 
พื้นบ้าน การออกก�าลังกาย การฟังธรรม 
และการบ�าเพ็ญประโยชน์ ท�าให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ

2. กองทุนสวสัดกิารชมุชนต�าบล
ศิลาหรือ ออมวันละบาท มีความเป็น
นวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอื ส่งเสรมิการออมของ
สมาชกิ 3,461 ราย ครอบคลมุ 28 หมูบ้่าน  
งบประมาณกองทุน 1,285,631 บาท 
 ก่อให้เกิดกองทุนเครือข่ายกองทุนสวัสดกิาร
แต่ละหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการจัดสวัสดิการ 
การเกิด เจ็บป่วย การศกึษา และสวสัดกิาร
อื่นๆ อีกทั้งเป็นการสร้างนิสัยการออมแก่
ประชาชนในชุมชน ให้เห็นคุณค่าของการ
ออมเพ่ือเกดิสวสัดิการในรปูแบบต่างๆ เกิด
การแบ่งปันเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน
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(4) องค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมพัฒนา 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ต�าบลนิคมพัฒนา อ�าเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง 21180
เบอร์ติดต่อ 038-606421
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 55 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้าน
จ�านวนประชากร 8,077 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 74,655,754.04 บาท 

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการผลิต “ปุย๋อนิทรีย์สับปะรด” มคีวามเป็นนวตักรรมท่ีโดดเด่น คอื ใช้วัสดใุนท้องถิน่ ได้แก่ สับปะรด 

ข้าวโพด และมนัส�าปะหลงั ผลติเป็นปุย๋อนิทรย์ีจ�าหน่วยให้กบัคนในพืน้ที ่ซึง่เป็นการสร้างรายได้ให้กบัสมาชกิกลุม่วสิาหกจิ
ชุมชน และลดรายจ่ายของเกษตรกรในพื้นที่

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการด้วยเตียงแห่งความหวัง (Tilt Table) มีความเป็นนวัตกรรม 
ทีโ่ดดเด่น คอื ร่วมกับกองทุนหลกัประกันสขุภาพฯ จดักจิกรรมส�าหรบัผูพ้กิารทางด้านสตปัิญญาและการรบัรู ้เพือ่พฒันา
ทักษะทางกายและทักษะทางสังคมให้กับผู้พิการทางด้านสติปัญญาและการรับรู้ จัดท�ากลุ่มบ�าบัดประกอบด้วยกิจกรรม 
ที่สร้างสีสันและสอดแทรกการเรียนรู้ การรับรู้ การตอบสนองของผู้ป่วย
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(5) องค์การบริหารส่วนต�าบลปาเสมัส (ปัจจุบันเป็นเทศบาลต�าบลปาเสมัส)

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง เลขที่ 128/5 หมู่ที่ 7 ต�าบลปาเสมัส อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120
เบอร์ติดต่อ 0-7464-6542
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 38.192 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน/ชุมชน 
จ�านวนประชากร 18,743 คน 
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 58,373,969.97 บาท 

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ 

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) แก่ประชาชนทั่วไปโดยความสมัครใจท�าให้ประชาชน 
มคีวามตระหนักและเข้ามามส่ีวนร่วมในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้องค์การบรหิารส่วนต�าบล 
ปาเสมัส มีก�าลังอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนในการสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 

2.  โครงการมอบวุฒิบัตรทางการศึกษา (บัณฑิตน้อย) มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ตระหนักถึงการศึกษาหาความรู้ทั้งปัจจุบันและอนาคต นักเรียนทุกคนมีความสามัคคีในหมู่คณะ ภาคภูมิใจ
ต่อวุฒิการศึกษาที่ตนได้รับ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และผู้ปกครอง
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องค์การบริหารส่วนต�าบลขนาดกลาง ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 23 รางวัล ดังนี้

(1) องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวง้ม

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง เลขที่ 345 หมู่ที่ 13 ต�าบลหัวง้ม อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์ติดต่อ 053-635224 ต่อ 16
พืน้ทีข่อง อปท. จ�านวน 61.20 ตาราง

กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 13 หมู่บ้าน
จ�านวนประชากร 6,534 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงิน

อุดหนุน) 20,831,045.35 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการธนาคารความดตี�าบลหวัง้มสูก่ารพฒันาต�าบลน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื ความเป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น  

คือองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวง้มใช้โครงการธนาคารความดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความดี สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข  
โดยกระบวนการท่ีใช้ทุนทางสังคมคือ รู้ รัก สามัคคี อยู่ดีมีสุข จัดการต่อยอด “ธนาคารความดี”และเพ่ิมเมนูความดี  
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.  โครงการจากโรงเรียนผู้สูงอาย ุสู่มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุต�าบลหัวง้มมีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ
องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวง้มจัดให้มีการต่อยอด “โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ” เป็นการพัฒนาผู้สูงอายุอย่างเป็นรูป
ธรรมและยั่งยืนและมีการบูรณาการทุกภาคส่วน และจัดให้มีการต่อยอด “โรงเรียนผู้สูงอายุ” เป็นศูนย์การเรียนรู้การ
จัดการสุขภาพระดับต�าบลและมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเป็นการต่อยอดรายวิชาจากที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุโดยมีการ
จัดกระบวนการที่เรียกว่าการถอดบทเรียนชีวิต
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(2) องค์การบริหารส่วนต�าบลหาดสองแคว 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต�าบลหาดสองแคว อ�าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์ติดต่อ 055-496098 โทรสาร 055-452318
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,750 ไร่
จ�านวนประชากร 4,215 คน 
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 14,208,401.89 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการลดต้นทุน การผลิตทางการเกษตรตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มีความเป็นนวตักรรม

ที่โดดเดน่ คอื เกษตรกรต�าบลหาดสองแควรว่มกับองค์การบรหิารสว่นต�าบลหาดสองแคว ร่วมกันคิด ออกแบบและผลติ
อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการท�าการเกษตรในพื้นที่จริงของชุมชน สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และ
ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน เช่น เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องกระจายฟาง เครื่องโรยปุ๋ย เครื่องท�าความสะอาด
เมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องย่อยวัชพืช เป็นต้น อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ท�าเกษตรอินทรีย์

2.  โครงการพลังชุมชนสู่เครือข่ายต�าบล 
สขุภาวะเพือ่พฒันาท้องถ่ินน่าอยู่ มีความเป็นนวัตกรรม
ท่ีโดดเด่น คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลหาดสองแคว 
จดัให้มจีดัการสขุภาวะโดยชุมชน ส่งเสริมการสร้างจิตส�านกึ
ควบคูกั่บการพฒันาด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาด้านการ 
ท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น โดยสร้างจิตส�านึกรักถิ่นเกิด เพื่อส่งเสริมและ
สร้างเอกลักษณ์ความเป็นตัวตน
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(3) องค์การบริหารส่วนต�าบลปากโทก

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 76 หมู่ที่ 5 ต�าบลปากโทก อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์ติดต่อ 055 262524
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 21.29 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 4,627 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 25,163,604.39 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการองค์การ

บริหารส่วนต�าบลปากโทก ร่วมใจ
สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน 
มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ
องค์การบรหิารส่วนต�าบลปากโทกร่ว
มกบัส�านกังานขนส่งจงัหวดัพษิณโุลก 
จัดให้มีการอบรมความรู้ ฝึกทักษะ
การขบัขีอ่ย่างปลอดภยั และส่งเสรมิ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่  
เพือ่สร้างความปลอดภยัให้แก่ประชาชน 
มกีารตดิตามประเมนิผลบนัทึกสถติิ
การเกิดอุบัติเหตุ ณ พ้ืนที่ จุดเสี่ยง
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน มีการขยายโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆ 
อย่างต่อเน่ือง และท�า MOU ร่วมกับเทศบาลเมือง จนได้รับรางวัลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 
ทางถนนระดับท้องถิ่นจากจังหวัดพิษณุโลก/ ศูนย์อปพร. ดีเด่น ประเภทองค์การบริหารส่วนต�าบล

2.  โครงการเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนเป็นต�าบลเกษตรปลอดภัย มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ
องค์การบรหิารส่วนต�าบลปากโทกจดัให้มกีารจัดกิจกรรมด้านเกษตรปลอดภัยท่ีหลากหลาย เช่นเครอืข่ายความร่วมมือกบั
ศนูย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยเีกษตร สภาแม่บ้านต�าบล มกีารจดัต้ังศนูย์เรยีนรูส้ารอนิทรย์ีชีวภาพปรบัปรงุบ�ารงุดนิ 
เพ่ือเป็นการลดต้นทนุ เพิม่ผลผลติ และเป็นการปรับปรุงบ�ารุงดิน โดยการจดัต้ังคณะกรรมการด�าเนินงานภาคประชาชน 
จนได้รับรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลได้รับรางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติ
งานด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจ�าปี 2556

90



(4) องค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าแพร่ 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ต�าบลน�้าแพร่ อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
เบอร์ติดต่อ/โทรสาร 053-296601
พื้นที่ของ อปท. 80.55 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 11 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 6,519 คน 
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 25,808,044.49 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการหมูบ้่านประดบั

ดาว มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น 
คือ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในต�าบล 
น�า้แพร่ โดยมเีงือ่นไขทีต้่องการให้โครงการ
เดียวสามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
และพืน้ทีท่ีด่�าเนนิการได้อย่างครอบคลมุ 
มีกิจกรรมที่หลากหลาย ครบทุกด้าน 
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ด�าเนนิกจิกรรมสร้างแรงจงูใจในการท�า
กิจกรรม มีความต่อเนื่อง และสามารถ
ต่อยอดได้ เช่น ส่งเสรมิการคดัแยกประเภทของขยะและการก�าจดัในครวัเรอืน
อย่างถูกวิธี ส่งเสริมกิจกรรมที่ต่อยอดจากโครงการ เช่น ตลาดนัดรับซื้อขยะ 
การท�าปุ๋ยหมัก เป็นต้น รวมทั้งสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มศักยภาพและการพัฒนาองค์ความรู้และสามารถน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

2.  โครงการเสริมพลังพ่ีส่งพลังน้อง มีความเป็น
นวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอื จดัท�าขึน้เพือ่แก้ไขปัญหาของเดก็
และเยาวชน โดยมีกิจกรรมที่ครอบคลุมหลายด้าน ตอบ
โจทย์หลายเร่ือง เป็นโครงการท่ีช่วยสร้างแรงบันดาลใจและ 
เตมิเตม็ประสบการณ์ให้แก่พี ่และสร้างแรงจงูใจและขยาย
เครอืข่ายให้แก่น้อง มุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของเดก็และเยาวชน
ในการด�าเนนิกจิกรรม และการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน  
มีการระดมความคิด และความเห็นในรูปแบบของ  
“ฮอมผญ๋า สางปัญหา และสร้างโอกาส” ในการส�ารวจ
ปัญหาและความต้องการของเดก็และเยาวชน จดัท�า MOU 
กับภาคีเครือข่าย และประชุมร่วมกันระหว่างเด็กและ
เยาวชนเพื่อจัดท�าแผนงานกิจกรรมร่วมกัน
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(5) องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเหลือง 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 178 หมู่ที่ 3 ต�าบลนาเหลือง อ�าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
เบอร์ติดต่อ 08-9559-7724 และ 08-1884-3860
พื้นที่ของ 38.99 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 3,140 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 12,411,655 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมในชมุชนร่วมกนัโดยท้องถิน่ ท้องที ่ท้องทุง่ มคีวามเป็นนวตักรรม

ที่โดดเด่น คือองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเหลือง ด�าเนินการรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะและลดปริมาณ
ขยะในต�าบลนาเหลือง การจัดตั้งกองทุนขยะและด�าเนินการรับซื้อขยะที่ผ่านการคัดแยกจากชุมชนโดยชุมชน การจัด
ฝึกอบรมการบริการจัดการขยะ จัดตั้งร้านค้าศูนย์บาทต�าบลนาเหลือง และการจัดตั้งกลุ่มท�าปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

2.  โครงการเพาะต้นกล้าความด ีมคีวามเป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอื การจดัอบรมคณุธรรมจรยิธรรมเยาวชน
ต�าบลนาเหลือง ส่งเสริมการจัดโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประจ�าปี การจัดโครงการเยาวชนอาสา 
เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนต�าบลนาเหลือง และการจัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (กิจกรรม
แรลลี่วัยใสห่างไกลอบายมุข) ได้รับการตัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่นด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามหลักสากล ภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ UNICEF
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(6) องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านใหม่ไชยมงคล 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 44 หมู่ที่ 5 ต�าบลบ้านใหม่ไชยมงคล อ�าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64230
เบอร์ติดต่อ 0-5566-0689, 0-5560-1092 โทรสาร 0-5566-0689
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 91.88 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมจ�านวน 9 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 7,232 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 23,647,760.28 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการองค์กรสีเขียว (Green organization) มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลบ้านใหม่ไชยมงคลมีแนวคิดในการจัดท�าองค์กรสีเขียว เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่องค์กรสีเขียวโดยมีความคิด
ริเร่ิมจากองค์กรและขยายผลการด�าเนินการสู่ประชาชน บ้าน วัด และโรงเรียน การด�าเนินการเน้นการปฏิบัติจริงเป็น
แบบอย่างให้กบัประชาชน มุง่ให้ประชาชนมแีนวคิดในการพัฒนาแบบมส่ีวนร่วมนิยมมากกว่าบริการนิยมจากภาครัฐเพือ่ 
ปลูกฝังให้มีจิตส�านึกในการรักสิ่งแวดล้อม งดใช้สารเคมี ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีเป้าหมายให้องค์กรมีความยั่งยืนเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนได้เป็นทุนในการออกแบบชีวิต สามารถ 
น�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยม ี
กลุ่มเป้าหมายคือคณะผู้บริหาร พนักงานในองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านใหม่ไชยมงคล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนในต�าบลบ้านใหม่ไชยมงคลทั้ง 9 หมู่บ้าน

2.  โครงการต�าบลคน
สร้างสรรค์ สู่การจัดการสุขภาวะ
อย่างยั่งยืน มีความเป็นนวัตกรรม
ที่โดดเด่น คือ จัดการส่งเสริมการ
ด�ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง ช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้
เสริมจากการตั้งกลุ่มอาชีพ ท�าให้มี
รายได้มากขึ้น และเกิดความมั่นคง
ในการรวมกลุม่อาชพีต่อไป ส่งเสรมิ
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน
การนวดแผนไทย ท�าให้มีผู้มีความ 
รู ้ในการนวดแผนไทยมีจ�านวน 
เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 
ด้วยการด�าเนินการร่วมกันระหว่าง อบต. อสม. และ รพ.สต. เกิดศูนย์รวมการเรียนรู้ในการคัดแยกขยะ และเป็นสถานที ่
เก็บขยะที่ถูกสุขลักษณะ สมาชิกกลุ่มจัดการขยะมีเงินที่ได้จากการขยะ จนสามารถน�ามาจัดเป็นสวัสดิการของกลุ่ม และ 
ส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารให้ประชาชนในพืน้ทีม่แีหล่งทีพ่ึง่ทางด้านการเงนิ มสีวสัดกิารเมือ่เสยีชวีติ หรอืประสบปัญหาความ
เดือดร้อน และลดปัญหาหนี้สินนอกระบบ รวมทั้งสร้างนิสัยการออม เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
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(7) องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ลาด 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 2 หมู่ที่ 2 ต�าบลแม่ลาด อ�าเภอคลองขลุง จังหวัดก�าแพงเพชร 62120
เบอร์ติดต่อ 055-701033 โทรสาร 055-701033 ต่อ 13
พื้นที่ของ อปท. 40.01 ตารางกิโลเมตร และครอบคลุมพื้นที่ 6 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 3,869 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 34,813,837.49 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการธนาคารความ

ด ีมคีวามเป็นนวัตกรรมทีโ่ดดเด่น คอื 
องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ลาด 
จัดท�าโครงการธนาคารความดี  
ด้วยกระบวนการ และกิจกรรม
ธนาคารความดท่ีีสอดคล้องกับชมุชน  
เพือ่ส่งเสรมิการท�าความด ีให้เกดิการ
ตื่นตัวในการท�าความดีของคนในชุมชน มีบรรทัดฐานในการด�าเนินชีวิต ท�าให้ประชาชนเกิดการรักษาศีล บริจาคทรัพย์ 
บริจาคโลหิต และท�าความดีต่างๆตามท่ีมีการระดมความคิดในการก�าหนดรหัสความดีไว้อยู่เสมอ ท�าให้คนมีจิตส�านึก  
มีการประชุมในการต่อยอดการคิดรหัสธนาคารความดี

2.  โครงการสภาอบต.โปร่งใส มีความเป็นนวัตกรรมท่ีโดดเด่น คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ลาดจัดให ้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการท�างานขององค์การบริหารส่วนต�าบล โดยมีส่วนร่วมในการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลและการรับรู้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดอบรมให้ความรู้ระบบการตรวจสอบและมีความรู้ในเรื่องการท�างาน 
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบองค์กรท้องถิ่นได้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนา
ตนเอง และกลุ่มจิตอาสา ที่ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลอย่างต่อเนื่อง
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(8) องค์การบริหารส่วนต�าบลเวียงเหนือ 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 117 หมู่ที่ 8 ต�าบลเวียงเหนือ อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์ติดต่อ 053–699543
พื้นที่ของ อปท. 286.22 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 10 หมู่บ้าน
จ�านวนประชากร 3,704 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 15,308,784.01 บาท 

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ล้านนา “สืบสาน 4 ภูมิปัญญา 5 ชนเผ่า ยลเวียงเก่า ต�าบลเวียงเหนือ” 

มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลเวียงเหนือส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกรักและ
หวงแหนในวฒันธรรม ประเพณ ีและภมูปัิญญาท้องถิน่ทีส่บืทอดกันมาอย่างยาวนาน อนัจะส่งผลให้วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมปัิญญาดงักล่าวได้รับการอนรัุกษ์และสบืทอด โดยการจัดกจิกรรมเผยแพร่วฒันธรรมชนเผ่าดังกล่าวสามารถดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน

2.  โครงการขยายระบบการผลติน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคขององค์การบรหิารส่วนต�าบลเวยีงเหนอื มคีวาม
เป็นนวัตกรรมทีโ่ดดเด่น คอืองค์การบรหิารส่วนต�าบลเวยีงเหนอืจัดท�าโครงการผลติน�า้สะอาดและถกูสขุอนามยัเพือ่การ
อุปโภคบริโภคในทุกฤดูกาลและเพิ่มทางเลือกในการบริโภคน�้าสะอาดในชุมชน (มทีั้งน�า้ประปาที่ส่งจา่ยไปตามครวัเรอืน 
และน�า้บรรจใุนภาชนะทีปิ่ดสนทิ) ซึง่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้เพือ่การอปุโภคบริโภคในหมู่บ้านต่างๆ ภายใน
ต�าบลได้โดยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสะท้อนและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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(9) องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง ถนนเลียบคลองชลประทานมหาราช หมู่ที่ 3 ต�าบลท่างาม อ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์ติดต่อ 036-581192, 084-1234297, 086-5576636
พื้นที่ของ อปท. 31.69 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 11 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 5,287 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 30,010,898.64 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการสวัสดิการสร้างสุขได้ด้วยการมีส่วนร่วม มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลท่างามขับเคลื่อนงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างามจนมีความโดดเด่นในการจัดสวัสดิการ จุดเด่น 
ในการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมีการประสานกับองค์กรภายนอก มีกองทุนการจัดสวัสดิการ ปลูกฝัง
เรื่องการออม น�าก�าไรจากกองทุนมาจัดการเรื่องน�้าดื่ม

2.  โครงการวัฎฎะกรรมล�าดวน : วงเดือนล�าดวนต�าบลท่างาม มีความเป็นนวัตกรรมท่ีโดดเด่น  
คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมาพบปะพูดคุยกันในแต่ละเดือน และจัดให้มีอามาสมัคร 
สาธารณสขุหมูบ้่าน (อสม.) ไปเยีย่มผูส้งูอาย ุท�างานร่วมกบั รพ.สต. ในจดัท�ากระบวนการการจดัการความรู้ (Knowleang 
Manangement : KM)ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ผู้มีความรู้ในชุมชน โดยให้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้  
น�าผูส้งูอายถุ่ายทอดภมูปัิญญาให้แก่เดก็ มกีารจดัปรบัปรุงอาคารสถานทีท่ีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอาย ุและจดัให้มกีารสร้างบ้าน 
ในแบบบ้านที่เหมาะกับผู้สูงอายุ 
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(10) องค์การบริหารส่วนต�าบลนาพู่ 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 267 หมู่ที่ 1 ต�าบลนาพู่ อ�าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
พื้นที่ของ อปท. 59 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 หมู่บ้าน
จ�านวนประชากร 13,610 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 39,472,671.11 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการนวัตกรรมต้นแบบการแก้ไขปัญหาโรคเอ๋อและโรคขาดสารไอโอดันอย่างยั่งยืน มีความ

เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือโครงการนวัตกรรมต้นแบบการแก้ไขปัญหาโรคเอ๋อและโรคขาดสารไอโอดีนอย่างย่ังยืน  
เป็นนวตักรรมทีเ่กดิจากปัญหาในพืน้ที ่คอื มกีารส�ารวจพบว่าในอ�าเภอมผีูป่้วยโรคเอ๋อและขาดสารไอโอดนีเป็นจ�านวนมาก  
องค์การบริหารส่วนต�าบลนาพู่จัดท�าโครงการที่แก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ง่ายและสะดวก โดยการเพิ่มสารไอโอดีนในไข่ไก่และผัก ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารในพื้นที่ 
สร้างภาคีเครือข่ายกับทั้งทางภาครัฐ เอกชน หน่วยงานทางวิชาการ และประชาชน ที่อบรมให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง 
สารอาหาร และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ผลิตไก่ไข่และผัก ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องนวัตกรรมการแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน และมีการต่อยอดโครงการ เช่น ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ และสนับสนุนไข่ไก่เป็นสินค้า OTOP

2.  โครงการนวัตกรรมการสร้างพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าน มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ
องค์การบริหารส่วนต�าบลนาพู่จัดให้มีข้อบัญญัติ
ควบคุมการปล่อยสุนัขและแมวในพื้นที่ต�าบลนาพู่  
โดยประชาชนมส่ีวนร่วมน�าสนุขัและแมวมาฉดีวคัซนี 
และการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ส่งเสริมการส�ารวจ
จ�านวนสุนัขและแมวในพ้ืนทีเ่ป็นระยะ และสร้างภาคี
เครือข่ายภาครัฐ ได้แก่ รพ.สต.นาพู่ มหาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด วัด โรงเรียน และ
ชุมชน ในรูปแบบศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าต�าบลนาพู่ ซึ่งท�าให้องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลนาพู่ ได้รับรางวัลชนะเลิศโรคพิษสุนัขบ้า 
ระดับจังหวัดอุดรธานี ชนะเลิศระดับเขต และระดับ
ประเทศ ประจ�าปี2554 (รางวลั MoPHSanofiSanofi 
Pasteur Awards)
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(11) องค์การบริหารส่วนต�าบลกุดรัง 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต�าบลกุดรัง อ�าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
เบอร์ติดต่อ 0-4372-8159, 0-4372-8173 โทรสาร 0-4372-8175
พื้นที่ทั้งหมด 47.0057 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน
จ�านวนประชากร 6,850 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 21,029,829.18 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการครอบครัวอาสา มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือองค์การบริหารส่วนต�าบลกุดรังจัดโครงการ

การเรียนรู้คุณค่าชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัวอาสา และสร้างความตระหนักทั้งสุขภาพ กาย ใจ สิทธิเด็ก และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและเด็ก ซึ่งจะท�าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ใกล้ชิดท�าให้รู้ใจกัน ลดปัญหา
ความขัดแย้งโดยการแลกเปลี่ยนการเลี้ยงลูกระหว่างครอบครัวอาสาและปฏิบัติสู่สุขภาวะ มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
3 นะโม เช่น เข้าค่าย 30 วัน ซึ่งจะมีกิจกรรมด้านกาย ใจ ปัญญา และสังคม

2.  โครงการเปลีย่นภาระให้เป็นทุน มคีวามเป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอืองค์การบรหิารส่วนต�าบลกดุรงัจดัท�า
โครงการเปลีย่นภาระให้เป็นทุน อบรมให้ความรูแ้ละให้ความส�าคญักบั 7 ด้าน เช่น ความปลอดภยั, สขุภาพ, ครอบครวั, 
การเรียนรู,้ สิทธ,ิ สร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วม 
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(12) องค์การบริหารส่วนต�าบลเชียงกลม (ปัจจุบันเป็นเทศบาลต�าบลคอนสา)

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 99 หมู่ที่ 4 ต�าบลเชียงกลม อ�าเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
เบอร์ติดต่อ 042-806810-11 
พื้นที่ของ อปท 196.43. ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 10 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 5,427 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 17,295,114.74 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น 

มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การบริหารส่วน
ต�าบลเชียงกลมก่อต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มีระบบ 
การบริหารและการจดัการอย่างเป็นระบบ และด�าเนนิการ 
ร่วมมือกับคนในชุมชนในการก�าหนดระเบียบ ข้อบังคับ 
แผนการด�าเนินงาน และก�าหนดสวัสดิการร่วมกัน 
รวมท้ังเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างรัฐ เอกชน 
และชุมชนท้องถิ่น

2. โครงการจดับริการสขุภาพเชงิรกุในชมุชนแบบบรูณาการ มคีวามเป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอื การส�ารวจ
ข้อมูลด้านสุขภาพชุมชนขององค์การบริหารส่วนต�าบลเชียงกลม พบปัญหาโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหอบหืด จึงจัดท�าแผนสุขภาวะชุมชน ภายใต้แนวคิดการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ
คนในชมุชน โดยเน้นจดุเด่นคอื การบรูณาการความร่วมมอืจากหน่วยงานภาครฐัทัง้ในและนอกพืน้ที ่และการมส่ีวนร่วม
ของคนในชุมชน เกิดนวัตกรรมด้านสุขภาพ ได้แก่ 1. การให้บริการเชิงรุกแก่ผู้พิการและผู้ป่วยที่บ้าน 2. เกิดชมรมเพื่อน
ช่วยเพื่อนเตือนภัยเบาหวาน 3. เกิดอาสาสมัครในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน
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(13) องค์การบริหารส่วนต�าบลพรหมนิมิต

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 9 หมู่ที่ 9 ต�าบลพรหมนิมิต อ�าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์ติดต่อ 056-373903
พื้นที่ของ 26.68 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 9 หมู่บ้าน
จ�านวนประชากร 5,069 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 18,787,241 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 1, 2, 3, 4, 5 มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลพรหมนิมิตสามารถท�าให้ชุมชนเห็นความส�าคัญและประโยชน์ของประปา จนยินยอมให้มีการน�างบประมาณ 
SML ของชมุชนมาบรูณาการร่วมกบังบขององค์การบรหิารส่วนต�าบลพรหมนมิติในการขยายการวางท่อประปา เป็นการ
แก้ไขปัญหางบประมาณจ�ากัด โดยการสร้างโรงสูบน�้าให้มีขนาดแรงส่งน�้าเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการท�างานแบบบูรณาการ
ร่วมกัน 4 หมู่บ้าน เกิดการใช้น�้าร่วมกัน และจัดให้มีกองทุนผู้ใช้น�้า มีตัวแทนหมู่บ้านดูแลการใช้น�้ากันเอง โดยชาวบ้าน
จะจดมาตรน�้าของตัวเอง มีการเก็บค่าน�้า 7 บาทต่อหน่วย โดยแบ่งส่วนหนึ่งเข้ากองทุนจัดการน�้า เพื่อน�าไปใช้ในกิจการ
ของหมู่บ้าน

2.  โครงการปุ๋ยดี ดินดี ไม่มีจน มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลพรหมนิมิต จัดอบรมความรู้ความเข้าใจถึงการใช้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จัดให้
มีการรวมกลุ่มผู ้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด มีกลุ ่มเกษตรกรที่ใช้ปุ ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดท่ีผลิตภายในต�าบล
ทดแทนปุย๋เคมใีนการท�านา เพือ่ลด
ต้นทุนการผลิต จัดให้มีศูนย์เรียนรู ้
การท�าแปลงเกษตรอินทรย์ีตวัอย่าง 
และจดัท�าโครงการท�าปุย๋ร่วมกนัของ
ชาวบ้านแล้วน�าไปใช้เองทีบ้่าน ปัจจบัุน
มีชาวบ้านท�าปุ๋ยหมักเอง 104 คน 
และมี 1 โรงเรียนท่ีมีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษเพื่อให้เด็กนักเรียนได้
น�าไปประกอบอาหารกลางวัน
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(14) องค์การบริหารส่วนต�าบลสวนหม่อน 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ต�าบลสวนหม่อน อ�าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์ติดต่อ 081-975-5891  
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 64 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 7,640 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) จ�านวน 34,168,702.26 บาท 

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือองค์การบริหารส่วนต�าบลสวนหม่อน

จดัเวทปีระชาคมเพือ่วเิคราะห์ปัญหาของครวัเรอืนและชมุชน ท�าให้ประชาชนยอมรบัตระหนกัในปัญหาร่วมกนั ส่งเสรมิ
หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงครวัเรอืนผ่านการลงมอืฝึกปฏบิตั ิการมส่ีวนร่วมและการแบ่งบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ของสมาชิกในครัวเรือน และจัดให้มีการบริหารจัดการของชุมชน ผ่านการรวมกลุ่ม แต่ละหมู่บ้านก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนินการโดยชุมชน

2.  โครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การบริหารส่วนต�าบล 
สวนหม่อนจัดให้มีอาสาสมัครรักษาป่า ท�าให้มีป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ แหล่งสมุนไพร
พื้นบ้าน จัดให้มีการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาคประชาชน เช่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�าชุมชน สมาชิก อปพร. และ
ประชาชนในพืน้ที ่และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง เช่น ศนูย์ส่งเสรมิการปลกูป่าที ่5 บ้านกูท่อง (มหาสารคาม) สถานเีพาะช�า 
กล้าไม้จงัหวดัขอนแก่น ส่งเสรมิให้มกีารรณรงค์ปลกูป่า และส่งเสรมิให้ระบบนเิวศน์กลบัคนืมา จัดเวรตรวจป่าโคกหลวง 
เพื่อสอดส่องดูแลแลรักษาต้นไม้ ลดปัญหาการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า
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(15) องค์การบริหารส่วนต�าบลสามัคคี 

1. ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต�าบลสามัคคี อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์ติดต่อ 089-8401921, 043-848959 
พื้นที่ของ อปท. 46 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 15 หมู่บ้าน
จ�านวนประชากร 5,503 คน 
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 36,254,611.88 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการต�าบลต้นแบบคนดี สุขภาพดี รายได้ดี มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลสามัคคีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินโครงการเพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา จัดให้
มีฐานเรียนรู้เฉพาะด้านในแต่ละหมู่บ้านโดยประสานของความร่วมมือ 15 หมู่บ้าน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 หมวด คือ  
หมวดคนดี หมวดสุขภาพดี และหมวดรายได้ดี โดยมีการส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยกระบวนการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จัดให้มีเครือข่ายสุขภาพการด�ารงชีวิตและการบริโภคอาหาร  
โดยบรูณาการกบัสถานตี�ารวจ พฒันาชมุชน เกษตรอ�าเภอ วดั โรงเรยีน โรงพยาบาลสตัว์ และส่งเสรมิให้ชมุชนเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ โดยจัดให้เป็นชุมชนต้นแบบ “คนดี สุขภาพดี รายได้ดี”

2.  โครงการนวัตกรรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น  
คือองค์การบริหารส่วนต�าบลสามัคคีส่งเสริมให้มีอาสาสมัครดูแลกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
ผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมให้มีเครือข่าย โดยบูรณาการกับ อสม. รพ.สต. โรงพยาบาลร่องค�า สร้างความตระหนักในการดูแล
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างครอบคลุม และส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยใช้ฐานของครอบครัว
และปัจจัยสิ่งแวดล้อม
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(16) องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแปน

1. ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต�าบลหนองแปน อ�าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์ติดต่อ 043-210739
พื้นที่ของอปท. จ�านวน 66 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 8,873 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 44,893,303.91 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการ TO BE NUMBER ONE บ้านหลงัเลกิเรยีน มคีวามเป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอื องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองแปนส่งเสรมิกจิกรรมเดก็และเยาวชนทีห่ลากหลาย ท�าให้เดก็และเยาวชนในพืน้ทีส่ามารถเลอืกกิจกรรม
ได้ตามสมคัรใจ อกีทัง้เป็นการท�าประโยชน์แก่ท้องถิน่โดยจดัให้มอีาสาสมคัรทีเ่รยีกว่า “อาสาตาสบัปะรด” เป็นเครอืข่าย 
เฝ้าระวังปัญหาในชุมชน และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกพื้นที่ และ 
ลดอัตราเสี่ยงการติดสารเสพติด

2.  โครงการธนาคารการมีส่วนร่วม  มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การบริหารส่วนต�าบล 
หนองแปนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการชุมชน โดยจดัท�าเป็นธนาคารการมส่ีวนร่วม โดยสมาชกิ
มีแต้มสะสมการฝากธนาคารจากคะแนนการท�ากิจกรรมในชุมชน เป็นการส่งเสริมและสร้างจูงใจให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยธนาคารการมีส่วนร่วมจะปันผลคืนให้กับสมาชิก เช่น ให้ต้นมะนาว หรือต้นไม้อื่นที่เป็นที่ต้องการ
ของประชาชนในชมุชนนัน้เพ่ือเป็นรางวลัแก่ผูท้ีม่ส่ีวนร่วมทีส่ะสมแต้มฝากได้ตามจ�านวนทีก่�าหนด จดัท�าโครงการต่อยอด 
โครงการธนาคารความดี เช่น โครงการพ่อขุด แม่ปลูก ลูกรักษา โครงการประกวดหมู่บ้านการมีส่วนร่วม เป็นต้น
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(17) องค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าช�า 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง เลขที่ 192 หมู่ที่ 2 ต�าบลน�้าช�า อ�าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
พื้นที่ อปท. 25.50 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 15 หมู่บ้าน
จ�านวนประชากร 10,050 คน 
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 52,728,831.49 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการศนูย์รวมวถิี

ไทย วิถีชุมชน คนน�้าช�า มีความ
เป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอืองค์การ
บริหารส่วนต�าบลน�้าช�า มีการจัด
กิจกรรมการด�าเนินงานภายใต้ศูนย์
รวมวถิไีทย วถิชีมุชน คนน�า้ช�า อย่าง 
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบ 
ทัง้ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านภมูปัิญญาท้องถิน่ ด้านสาธารณสุข ด้านการศกึษา 
ด้านการออกแบบผลติภณัฑ์ ด้านเทคโนโลย ีและขยายสูก่ลุม่เยาวชนเป็นการ
พัฒนาอย่างย่ังยนืต่อไป การด�าเนนิงานของศนูย์รวมวถิไีทย วถิชีมุชน คนน�า้ช�า 
โดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนการเกดิรวมกลุม่ในรูปแบบสหกรณ์ 
สร้างส�านกึรกับ้านเกดิ โดยศนูย์รวมวถิไีทยวถิชีมุชนคนน�า้ช�า พยายามพฒันา
เยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้น�าและอยากพัฒนาชุมชนตนเองให้ดีขึ้น 

2.  โครงการหมู่บ้านต้นแบบสีเขียว พลังงานชุมชนของคนพอเพียง มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ
องค์การบรหิารส่วนต�าบลน�า้ช�า ส่งเสรมิถงัหมกัแก๊สชวีภาพจากเศษอาหาร ระดับครัวเรอืน สามารถใช้งานได้จรงิ เหมาะสม 
กบัพืน้ทีช่มุชน ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลงังานในครัวเรือน ส่งเสริมศนูย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน 
และส่งเสริมการท�างานบูรณาการร่วมระหว่าง อบต.น�้าช�า กับชุมชน ก่อให้เกิดปราชญ์ชุมชน วิทยากรต้นแบบ
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(18) องค์การบริหารส่วนต�าบลนรสิงห์ 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต�าบลนรสิงห์ อ�าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 17130
เบอร์ติดต่อ 035-852061
พื้นที่ของ อปท. 10.64 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 2,796 คน จ�านวนครัวเรือน 791 ครัวเรือน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 12,908,885.45 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการน้อมธรรมน�าไทยสายใยชุมชน มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การบริหารส่วนต�าบล

นรสิงห์สนับสนุนให้ประชาชนน�าหลักธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ส่งเสริม 
ให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสร้างเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนด้วยมิติทางหลักธรรม โดยน�าระบบการมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของศาสนา มาพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาภายในชุมชน สังคมอย่างเป็นองค์รวม

2.  โครงการผู้สูงวัยสุขภาพดี มีสุข อายุยืน มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การบริหารส่วนต�าบล
นรสิงห์จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านในชุมชนเพื่อให้ชุมชนน�าไปใช้ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน มีการ 
ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้กับผู้อื่น เป็นการสืบทอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป  
และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะท�ากิจการรมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละบุคคล
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(19) องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านป้อม 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านป้อม อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 0-3579-5919, 0-8185-37932
พื้นที่ของ อปท. 15.15 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 11 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 6,909 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 30, 000,000 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นาฏอังกะลุง (ราว) มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลบา้นป้อมจดัท�าโครงการน�าเอาดนตรเีข้ามามสีว่นช่วยในการเรยีนการสอน โดยน�าดนตรีองักะลงุ (ราว)  
เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกให้เด็กมีสมาธิ และจัดให้มีการเรียนในเวลาหลังเลิกเรียนและเสาร์-อาทิตย์ มีการฝึก
เต้นระบ�าแขก ประกอบการเล่นอังกะลุง (ราว)

2.  โครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือองค์การ
บริหารส่วนต�าบลบ้านป้อมจัดให้มีระบบการป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ในระยะส้ันและแบบยั่งยืน เช่น ก่อสร้าง
คันกั้นน�้า ปรับปรุงสภาพล�าน�้า การเร่งระบายน�้า การเตือนภัย เป็นต้น โดยจัดให้มีการท�างานแบบบูรณาการความช่วย
เหลอืระหว่างองค์กรภาคเีครือข่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัย และส่งเสรมิให้เกิดการส่งเสรมิกลุ่มอาชีพหลังน�า้ลด 
ติดตามและส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่องท�าให้กลุ่มอาชีพมีความมั่นคง สร้างรายได้
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(20) องค์การบริหารส่วนต�าบลเวียงตาล 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 352/3 หมู่ที่ 4 ต�าบลเวียงตาล อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง 52190
เบอร์ติดต่อ 054-338675
พื้นที่ของ อปท. 107.186 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 11 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 8,718 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 31,453,085.65 บาท 

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการปั้นเด็ก (เล็ก)...จากชุมชน มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือเป็นโครงการท่ีพัฒนาต่อยอด

จาก“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ต้นแบบ” เกิดจากการใช้ยุทธศาสตร์บริเวณที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางอ้อย  
โดยระดมทุนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆในพื้นที่ บริษัทห้างร้าน เอกชน มาเป็นทุนในการพัฒนาศูนย์เด็ก 
 ให้เกิดเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ของศูนย์
พัฒนาเด็ก สื่อการเรียนการสอน ความรู้วิชาการต่างๆ ที่จะพัฒนาเด็กในศูนย์และสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และ
พฒันาให้การด�าเนนิการ “ศนูย์พฒันาเดก็เลก็น่าอยู่ต้นแบบ” ได้ขยายผลไปยงัศูนย์พฒันาเดก็เลก็หมูบ้่านอืน่ๆ ในโครงการ
นี้เน้นการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็ก และบริบทของชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ ทั้งยัง
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

2.  โครงการเยาวชนกูช้พี มคีวามเป็นนวตักรรม
ที่โดดเด่น คือองค์การบริหารส่วนต�าบลเวียงตาล จัดให้
มีการให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) ด้านการป้องกัน แจ้งเตอืน ปฏบิตักิารระงบับรรเทาภัย  
โดยเฉพาะการน�าผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บ  
มีการน�าส่งสถานพยาบาลอย่างถูกวิธี มีการพัฒนาระบบ 
การกู้ชพีกู้ภยัและสร้างการเตรยีมความพร้อมในการเผชญิ
เหตุและช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัได้อย่างถกูวธิแีละรวดเรว็ ตลอด 24 ช่ัวโมง และมกีารจดัให้มเีครอืข่ายอาสาสมคัรเตอืนภยั 
ดนิถล่ม“มสิเตอร์เตอืนภยั” ในทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งภยัดนิถล่มตามประกาศของกรมทรพัยากรธรณ ีเพือ่ท�าหน้าทีเ่ฝ้าระวงั ประสานงาน 
และแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน ทั้งนี้มีการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์ อปพร.องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลเวียงตาล โดยการรับสมัครสมาชิกจากเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี อายุระหว่าง 15-25 ปี ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ 
เปิดพื้นที่และโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงพลังความสามารถ ด้วยการใช้ศักยภาพของตนเองและทักษะ 
ความสามารถ โดยการช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสา
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(21) องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
เบอร์ติดต่อ 043-533567 
พื้นที่ของ อปท. จ�านวน 27.03 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 10 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 4,847 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) จ�านวน 16,539,600 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการบูรณาการงานบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการน�้า มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น  

คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงมีจัดการน�้าเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร ร่วมกับเทศบาลต�าบลขวาว อ.เสลภูมิ 
จ.ร้อยเอ็ด ในการบริหารจัดการน�้าที่มีอย่างจ�ากัดให้ประชาชนได้มีใช้ตลอดท้ังปี เพ่ือท�านาปี นาปรังของประชาชน 
ทั้งสองต�าบล ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าและแก้ปัญหาความขัดแย้งจาการแย่งใช้น�้าของต�าบล

2.  โครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงสัญจร เพ่ือบริหารลดความขัดแย้ง มีความเป็น
นวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงจัดตั้งสภาสัญจร ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต�าบล และชาวบ้านร่วมถกแถลงแลกเปลีย่นกนั จดัให้เกดิการท�างานร่วมกบัประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้ซักถามการอนุมัติโครงการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลอย่างใกล้ชิด และจัดให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟัง 
ตรวจสอบงบประมาณต่างๆ เหล่านั้นด้วยตนเอง ก่อให้เกิดการท�างานที่เข้าถึงปัญหา และความต้องการของประชาชน
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(22) องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ลาน 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 12/1 หมู่ที่ 7 ต�าบลแม่ลาน อ�าเภอลี้ จ�าหวัดล�าพูน 51110
เบอร์ติดต่อ 053 528089, 081-4736884, 080-4984766
พื้นที่ของ อปท. 18.0 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 3,068 คน 
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 17,495,943.76 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการส่งเสริมการประยุกต์ภมูปัิญญาท้องถิน่ในการอนรุกัษ์ต้นน�า้และป่าชมุชนต�าบลแม่ลาน ภายใต้ 

โครงการ ท�าบุญต้นน�้าปม่หาด อารักษ์บ้าน และอนุรักษ์ป่าเฉลิมพระเกียรติ รสทป. มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น 
คอื องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ลานจดัท�ากจิกรรมการบวชป่า ซ่ึงเป็นการประยุกต์ภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านความเชือ่เรือ่งผี 
และความเชื่อทางพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพยากรป่าไม้ มาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ในชุมชน จัดต้ังคณะกรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและชีวิต ส่งเสริมให้อาสาสมัครประชาชน จัดท�า 
การวจิยัในการจดัการป่าชุมชน และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ของชาวบ้านทีไ่ม่เน้นงบประมาณ
แต่เน้นการใช้ภูมิปัญญา/วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมระหว่างป่ากับคน

2.  โครงการเยาวชนอาสาเพือ่พฒันาและฟ้ืนฟูระบบ
การจัดการชุมชนด้านภยัพบิตั ิมคีวามเป็นนวัตกรรมทีโ่ดดเด่น 
คอื องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ลานจดัอบรมและท�าความเข้าใจ
ประชาชนในเรือ่งธรรมชาตเิบ้ืองต้นของภยัธรรมชาต ิรวมถึงการ
เฝ้าระวัง การแจ้งเตอืนภยั การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั การอพยพ 
ประชาชน และการฟื้นฟูหลังเกิดภัย สร้างอาสาสมัครในการ
เฝ้าระวังภัยและส่งเสริมศักยภาพจิตอาสาในการแก้ไขปัญหา
จากภัยพิบัติ โดยการฟื้นฟูชุมชนและผู้ประสบภัยน�้าท่วม 
ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จนเกิดกลไกการท�างาน
ร่วมกับกลุ่มเยาวชน โดยมีการประชุมสภาเด็กและเยาวชนใน
การวเิคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกนั โดยผ่าน 
เวทีประชุมสภาเด็กและเยาวชนต�าบล และจัดให้มี“มิสเตอร ์
เตือนภัย” เป็นสายด่วน ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
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(23) องค์การบริหารส่วนต�าบลวังหมัน 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ต�าบลวังหมัน อ�าเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์ติดต่อ 055-800081 
จ�านวนประชากร 4,969 คน
พื้นที่ของ อปท. 89.78 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้าน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 16,384,300.00 บาท 

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการใกล้บ้านใกล้ใจห่วงใยผู้สงูอายแุละผูพ้กิาร ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลวังหมัน ปีงบประมาณ 2555 มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือองค์การ
บริหารส่วนต�าบลวังหมันจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและด้านการฟื้นฟูผู้พิการแบบใกล้
ชิด ด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่าง 
ต่อเนื่องและจัดท�า MOU กับกองทุนหลักประกันภาพและโรงพยาบาลอ�าเภอสามเงา
จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ

2.  โครงการร้านค้าชมุชนต�าบลวงัหมนัอาหารปลอดภยั มคีวามเป็นนวตักรรมทีโ่ดดเด่น คอืองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลวังหมันมีการประชุมและจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริโภค
อาหารปลอดสารพิษ และส่งเสริมการจัดตั้งโครงการร้านค้าชุมชนขึ้นเป็นเครือข่ายการจ�าหน่ายผลิตผลที่ปลอดสารพิษ 
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(1) องค์การบริหารส่วนต�าบลสระแก้ว 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 111 หมู่ที่ 11 ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
เบอร์ติดต่อ 0-4466-6018
พื้นที่ของ อปท. 25.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 12 หมู่บ้าน โดย 8 หมู่บ้าน
มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับเทศบาลต�าบลหนองหงส์ อ�าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลสระแก้วรับผิดชอบเต็มพื้นที่ 4 หมู่บ้าน
จ�านวนประชากร 2,084 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 10,881,247.66 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต�าบลสระแก้ว มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลสระแก้วส่งเสริมการรวมกลุ่มในการแก้ไขปัญหาชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่
ประชาชน โดยมุง่เน้นการยกระดบัภมิูปัญญาชาวบ้านทีม่คีวามเข้มแขง็อยูแ่ล้วในท้องถิน่ ด้วยการสนบัสนนุด้านองค์ความ
รู้ วิชาการ และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพ ตลอดจนการหาทุนหรือความเข้มแข็งที่มีอยู่ภายในชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนภูมิปัญญาและความสามารถของคนในชุมชน เพื่อน�ามาส่ง
เสริมและพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

2.  โครงการส่งเสรมิการดแูลสุขภาพโดยชมุชน มคีวามเป็นนวตักรรม
ที่โดดเด่น คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลสระแก้ว ด�าเนินการตอบสนองกับ
สถานการณ์ปัญหาด้านสขุภาพท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของยคุสมยั ก่อให้เกดิ 
การปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ โดยใช้กระบวนการส่งเสริมสุขภาพโดย
ชุมชน ประกอบด้วย 2 โครงการย่อยคือ กลุ่มดูแลสุขภาพโดยชุมชน และ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต�าบลสระแก้ว เป็นการใช้

นโยบายสงัคมไม่ทอดทิง้กนั ร่วมกบันโยบายการเสรมิสขุภาพ การควบคุมโรค และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพชดุสทิธปิระโยชน์
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลขนาดเล็ก ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 5 รางวัล ดังนี้
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(2) องค์การบริหารส่วนต�าบลผักไหม 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต�าบลผักไหม อ�าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
เบอร์ติดต่อ 0-4582-6160, 08-6428-4286
พื้นที่ของ อปท. 35.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 17 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 6,997 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 24,347,746.62 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการโรงเรียนชาวนา (โรงเรียนเกษตรกร) มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ โรงเรียนเกษตรกร 

ของ องค์การบริหารส่วนต�าบลผักไหม เป็นกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องพืชที่ปลูก การปรับแปลงนา และการบ�ารุงดิน 
มีการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายภายนอก เช่น กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ และ
เครือข่ายงานในระดับพื้นที่ท้ังเกษตรต�าบล และเกษตรอ�าเภอนอกจากน้ีภายในโรงเรียนเกษตรกรมีการบริหารจัดการ 
การจดัตัง้กลุม่ออมทรพัย์ มกีารจดัตัง้กองทนุเมลด็พนัธุข้์าวเพือ่ผลติเมลด็พนัธุข้์าวทีด่สีามารถต่อยอดเป็นการจดัตัง้กลุม่
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวต�าบลผักไหม

2.  โครงการอนรุกัษ์ส่งเสรมิ ฟ้ืนฟปู่าชุมชนต�าบลผักไหม มคีวาม
เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ มีการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์น�้าและป่า โดยม ี
การบูรณาการระหว่างภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆ มีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการป่าชุมชนระดับต�าบลและหมู่บ้านในการบริหารจัดการสร้าง 
กฎระเบยีบ กตกิา ในการอนรุกัษ์ ป้องกัน และฟ้ืนฟชูมุชนเป็นของชมุชนเอง
ทั้งในระดับต�าบล และระดับหมู่บ้าน
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(3) องค์การบริหารส่วนต�าบลไชยวาน (ปัจจุบันเป็นเทศบาลต�าบลหนองแวงแก้มหอม)

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต�าบลไชยวาน อ�าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41209
เบอร์ติดต่อ 042-910101-1 
พื้นที่ของ อปท. 56 ตารางกิโลเมตร ครอบคุลม 15 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต�าบลไชยวาน
รับผิดชอบเต็มพื้นที่ 7 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 5,108 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 18,290,665.25 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการบริหารจัดการแหล่งน�้าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน�้า 

ฝายหลวง มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ มีการประสานความร่วมมือ
กนัท�า MOU กบั องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอดุรธานใีนการขอยมืเครือ่งจักร
ส�าหรบัขดุดนิ เป็นต้น องค์การบรหิารส่วนต�าบลไชยวานจดัให้มกีารรวมกลุม่
เพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าในพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการน�้าและพัฒนาแหล่งน�้า
ให้แก่สมาชิก เช่น การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ร่วมรบัรางวลัระดบัประเทศโครงการบรหิารจดัการน�า้ร่วมกนัระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ�าปี 2554 

2.  โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้า อ่างเก็บน�้าฝายหลวงเพื่อการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม ่มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ ฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรผู้ใช้น�้า องค์กรท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าฝายหลวงเพื่อบริหารจัดการน�้าในฝายหลวงแก่สมาชิก จัดท�าข้อตกลง
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้าระหว่างภาคประชาชน ท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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(4) องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งโพธิ์ 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 789 หมู่ที่ 2 ต�าบลทุ่งโพธิ์ อ�าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
เบอร์ติดต่อ 0-3740-1086
พื้นที่ของ อปท. 151.46 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้าน
จ�านวนประชากร 6,771 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 26,145,511.46 บาท 

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลทุ่งโพธิ์จัดท�าโครงการส่งเสริมอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละชุมชน จึงได้เกิดโครงการส่งเสริม
อาชีพในแต่ละหมู่บ้าน เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มท�านา หมู่ที่ 1 โครงการเสริมอาชีพเพิ่ม
รายได้กลุม่สตรตี�าบลทุง่โพธิส่์งเสรมิกลุม่สตรเีกดิวสิาหกจิชมุชนกลุม่ผูผ้ลติและแปรรปูอาหารบ้านคลองตาหมนื ก่อให้เกดิ 
การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่คนในชุมชน

2.  โครงการแพทย์แผนไทยเพื่อบริการประชาชน มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การบริหารส่วน
ต�าบลทุ่งโพธิ์ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ รพ.สต.ทุ่งโพธ์ิ และรพ.สต.บ้านคลองตาหม่ืนจัดอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขให้มีความรู้ด้านการนวดแผนไทย เพื่อน�าไปให้บริการกับประชาชน เป็นการสร้างทางเลือกให้กับประชาชน
ในการรักษาพยาบาลทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยการผลิตลูกประคบสมุนไพร เพื่อให้ผู้รับบริการหันมาใช้
ยาสมุนไพรมากขึ้นและใช้ในการบ�าบัดรักษาโรคที่ไม่รุนแรง

รายงานประจ�าปี 2556
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(5) องค์การบริหารส่วนต�าบลช่องสะเดา 

1. ข้อมลูทั่วไป
ที่ตั้ง 123 หมู่ที่ 6 ต.ช่องสะเดา อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
เบอร์ติดต่อ 034-697481
พื้นที่ของ อปท. 231.17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากร 3,616 คน
รายได้ปีงบประมาณ 2555 (รวมเงินอุดหนุน) 15,980,951.25 บาท

2. นวัตกรรมท้องถิ่น 
1.  โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนรุกัษ์เพือ่รกัษาระบบนเิวศและภมูปัิญญาท้องถิน่ มคีวามเป็นนวตักรรม

ทีโ่ดดเด่น คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลช่องสะเดาจดัการท่องเทีย่วในรปูแบบอนรุกัษ์ระบบนเิวศน์ และภมิูปัญญาท้องถิน่ 
โดยบรูณาการร่วมกันกับหน่วยงาน องค์กรเอกชน ชมุชน เช่น อทุยานประวตัศิาสตร์สงครามเก้าทพั เข่ือนท่าทุง่นา แคมป์ 
ช้างทวีชัย หมู่บ้านท่าทุ่งนา หมู่บ้านแก่งปลากด หมู่บ้านโป่งปัด และหมู่บ้านทับศิลาส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้
ตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.  โครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ องค์การ
บริหารส่วนต�าบลช่องสะเดาจัดการอบรมประชาชนโดยเน้นการเรียนรู้จากการได้ทดลองและปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม 
ตามฐานต่างๆเพื่อให้เห็นความส�าคัญของแนวทางการด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�ามาใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุข

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
นายจ�าเริญ ยุติธรรมสกุล รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

ที่มาของข้อมูล
ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ส่วนบริหารกลาง 
- ส่วนนโยบายและแผน 
- ส่วนนิติการ  
- ส่วนการกระจายอ�านาจด้านการเงินการคลัง 
- ส่วนติดตามและประเมินผล 
- ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ฝ่ายบรรณาธิการ
นายวีระชัย ชมสาคร ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายมานะ บุญยะโภคา ผู้อ�านวยการส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
นางสาวภัทรานิษฐ์ ชีวะวรนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ
นายเกียรติกมล จังโส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพร เนียมหอม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนกฤต ฤทธิ์บุณยากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ท�าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2280 2082
โทรสาร 0 2280 2082

www.odloc.go.th
E-mail : odloc@opm.go.th
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