
หน้า 1 
 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ ธุรการ....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 2 
 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ ธุรการ....... 

ขอบเขตเนื้อหา 
 
สวนที่1 ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ประวัติความเปนมา          6 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น        6 
อํานาจหนาท่ี           6 
วิสัยทัศน           7 
พันธกิจ           7 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)       8 
 
สวนที่ 2 ความรูเฉพาะตําแหนงธุรการ 
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับงานธุรการ         10 
งานธุรการ            10 
บทบาทของเจาหนาท่ีธุรการ          10 
แผนการบริหารงานเอกสาร          11 
การจัดทําบัญชีเอกสาร          14 
ระบบการจัดเก็บเอกสาร          15 
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร         16 
การจําแนกประเภทรายงาน          19 
การบริหารงานพัสดุ          24 
กลยุทธการบริหารงานพัสดุ         25 
การจัดมาตรฐานพัสดุ       31 
การจัดหา               37 
การบริหารพัสดุคงเหลือ           47 
การจัดการคลังพัสดุ           50 
การขนสง              62 
การบํารุงรักษา             70 
การจําหนายพัสดุออกจากบัญชี        76 
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของสวนราชการ      78 
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548   91 
การรางหนังสือราชการ          100 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2552      107 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 180 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร        189 
 
สวนที่ 3 กฎหมายเก่ียวของกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540        221 
สรุปพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540     236 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534  

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553      244 
สรุป ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 และแกไขเพิ่มเติม    286 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540   

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552      294 
สรุปพ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม   323 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552    329 
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552   364 



หน้า 3 
 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ ธุรการ....... 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 6 พ.ศ.2552       377 

สรุปพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม  415 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542    422 
สรุปพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542      444 
พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549     451 
สรุป พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  471 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 474 
สรุปพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 490  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552      497 
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแกไขเพิ่มเติม  527 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 4 
 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ ธุรการ....... 

ประวัติความเป็นมา 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
     เป็นส่วนราชการที่จัดต้ังข้ึนใหม่ใน สังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีมีบทบาทภารกิจสําคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการพัฒนาและให้คําปรึกษา แนะนําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง 
และการบริหารจัดการ เพ่ือให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อํานาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน เป็นไปตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกระทรวง 
มหาดไทย พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดไว้ดังนี้ 
 
อํานาจหน้าท่ี 

1. ดําเนินการพัฒนาระบบ รปูแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถ่ินและวางระบบในการ

ติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3. ดําเนินการจัดทํา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รวมทั้งให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากบัดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององคก์ารปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

4. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ
การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชยข์ององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  

6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

7. กําหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพ่ือเป็นมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (Vision) 

มุ่งสร้างท้องถ่ินไทยให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง  ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (Mission) 
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ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ   
 

 งานธุรการ 
  งานธุรการจะเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับทางด้านเอกสาร เช่น การรับ – ส่งเอกสาร การจัด
ระบบงาน เอกสาร การเก็บข้อมูลท่ีสําคัญขององค์กร งานพิมพ์ต่างๆ และหนังสือโต้ตอบทาง
ราชการ เป็นต้น รวมถึงประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทุกหน่วยงานจะมีงานธุรการ
เพ่ือทําหน้าที่ดําเนินงานด้านเอกสารภายในหน่วยงาน นั้นๆ รวมไปถึงการประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรก็ได้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าองค์กรส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับงานธุรการเพราะงานธุรการเป็นหัวใจหลักของการประสานงานต่างๆ การเก็บ
ข้อมูลเอกสารท่ีสําคัญๆ ของส่วนงานภายในองค์กรนั่นเอง 

งานธุรการ คือ งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในราชการ รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบ 
อํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายดําเนินไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ดีที่สุด 
 
 ขอบข่ายของงานธุรการ 
1. รับ-ส่งหนังสือ  2. ร่างหนังสือ   3. พิมพ์หนังสือ 
4. ผลิตสําเนาเอกสาร  5. จัดเก็บเอกสาร/แฟ้มเสนอ 6. บันทึกเสนอหนังสือ 
7. ตรวจทานหนังสือ  8. การทําลายหนังสือ  9. ดูแลสํานักงาน 
10. อ่ืนๆ เชน่ การเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ 
 
 ความสาํคัญของงานธุรการ 
 1.  เป็นด้านหน้าของหน่วยงาน 
 2. เป็นหน่วยสนับสนุน 
 3. เป็นหน่วยบริการ 
 
 บทบาทของเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 1. ต้องรู้ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ 
 3. ต้องมีน้ําใจ เอ้ืออาทร 
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สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
 
ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่การจัดทําการ
รับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้ง

ในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ
และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงาน
ในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  
 

ชนิดของหนังสือ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือที่สว่นราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
หนังสอื มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือสั่งการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
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.......  คู่มือ ธุรการ....... 

หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือ

ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก  
 

หนังสือภายใน 
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือ

ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  
 

หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับ

กรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกํากับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับ
ส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เร่ืองสําคัญ ได้แก่ 

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
2. การส่งสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบที่ไม่เก่ียวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
4. การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
5. การเตือนเร่ืองที่ค้าง 
6. เร่ืองซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเป็นคําสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ  

 

หนังสือสั่งการ 
หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดแบบไว้

โดยเฉพาะหนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คําสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
คําสั่ง คือ บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตรา

ครุฑ  
ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย

หรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา ใช้กระดาษตราครุฑ  
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ ธุรการ....... 

สรุปพ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 

 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ฉบับที่ใช้ในปัจจุบันเป็นฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงใน
ฉบับแก้ไขฉบับท่ี 6 นี้ มีเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.นี้คือ โดยท่ี พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เป็นการกําจัดสิทธิ
ของประชาชนท้ังสิทธิของผู้สมัครรับเลือกต้ังและสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง สมควรเปิด
กว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับนี้    มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการและนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นผู้รับสนองพระบรมราช
โองการ 
 
 สภาตําบล 
 สภาตําบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วยสมาชิก ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์
ประจําตําบล และสมาชิกท่ีได้รับเลือกต้ังจากราษฎร หมู่บ้านละหนึ่งคน 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 1. มีชื่อในทะเบียนบ้านท่ีสมัครไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 2. ไม่มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเป็นผู้ที่ถูกพ้นจากตําแหน่งเพราะมีส่วนได้เสียในสัญญา
หรือกิจการท่ีกระทํากับตําบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันสมัคร 
 นายอําเภอจัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบล ซ่ึงสมาชิกจะมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราว
ละ 4 ปี  
 

สมาชิกสภาตําบลพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
 1. ตาย 
 2. ลาออก 
 3. ยุบสภา 
 4. มีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในสัญญากับสภาตําบลที่ตนอยู่ 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ ธุรการ....... 

สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
 
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล 

องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดต้ัง 

“พนักงานส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนตําบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการ
หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง ซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนํามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถ่ิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

 การบรหิารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
(2) หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซ่ึงผู้ว่า

ราชการจังหวัดประกาศกําหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์
ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการกําหนดส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเม่ือใดก็ได้ 

(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนส่ีคน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจํานวน
หน่ึงคน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึง
คัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ ธุรการ....... 

สรุปพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 
 

"องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดต้ัง  

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจและหน้าที่ของตนและมีอํานาจออก
กฎกระทรวง และ ระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 
 คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการการ กระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน" ประกอบด้วย  

(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน  
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการก.พ.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมการปกครอง  

(3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจํานวนสิบสองคน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน ผู้บริหารเทศบาลสามคน ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้าคน และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึนรวมสองคน ทั้งนี้ โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด  
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ ธุรการ....... 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถ่ิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วน
ท้องถ่ินในสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย ทั้งนี้การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด  

ให้หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
เลขานุการคณะกรรมการ  
 
 แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ ดําเนินการดังนี้  
(1) ให้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริหารสาธารณะท่ีรัฐดําเนินการอยู่ในวันที่พระราช 

บัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใน กําหนดเวลา ดังนี้  
(ก) ภารกิจที่เป็นการดําเนินการซํ้าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน หรือ

ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินนั้น ให้ดําเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในสี่ปี  

(ข) ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกระทบถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ให้ดําเนินการให้เสร็จส้ินภายในส่ีปี  
         (ค) ภารกิจที่เป็นการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดําเนินการ ให้เสร็จส้ินภายในส่ี
ปี  
         (2) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐ และขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้วยกันเองตามอํานาจและหน้าที่ที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้ แตกต่างกันได้ โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินแต่ละ
แห่ง ซ่ึงต้องพิจารณาจากรายได้และบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น จํานวน
ประชากร ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน งาน ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ 
ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ระยะเวลาสิบปี  
         (3) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้รัฐทําหน้าที่ประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธภิาพ  
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