
กิจกรรมเวทีวิชาการ 

“การกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(อปท.)” 

1 SED. Vision : Smart Department in 2022 for Bangkok Smart City.  

โดย ธรีวรรณ บุญรอด  หวัหน้ากลุม่งานประสานการถ่ายโอนภารกจิ 



 ความเป็นมา 
 การถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางให้ กทม. 
 การประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีว้ัดและ         
ค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบรกิารสาธารณะของ อปท. 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง            
การด าเนินงานของกรุงเทพมหานครตามแผนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่ อปท. 

 ตอบข้อซักถาม    
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คืออะไร 

 

กระจายอ านาจ 
 

กระจายเรื่องอะไร 
อย่างไร จากใคร 

 
กระจายก่ีเรื่อง 

เสร็จแล้วหรือยัง 
 

มีการประชุม            
กี่คณะต่างกัน

อย่างไร 
เราได้/เสีย
ประโยชน์ 

เรามีสิทธิ
ตัดสินใจว่ารับ/
ไม่รับได้หรือไม ่

บุคลากรถ่าย
โอนอย่างไร 

งบประมาณ 

ศักยภาพในการ
บริหารจัดการของ 

กทม. 

แบ่งสัดส่วน
กระจายอ านาจ

ด้านรายได้อย่างไร 
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การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น               
ประชาชนได้อะไร 
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ความหมาย 
“การลดบทบาทหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้เหลือแต่ภารกิจหลักที่ตอ้งท าเท่าที่จ าเป็น 

และเพิ่มบทบาทให้ อปท. ด าเนินการแทน โดยเฉพาะด้าน
การจัดบริการสาธารณะในท้องถ่ิน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของแต่ละท้องถ่ิน” 
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     วัตถุประสงค์ของการกระจายอ านาจ 
 

 เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดบริการสาธารณะ 
 เพื่อเพิ่มบทบาทและอ านาจตัดสินใจให้แก่ประชาชน 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ                

ให้แก่ประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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อ านาจหน้าที่ของ กทม. 

พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542                              

มาตรา 16 และ 17 
18 ข้อ 

พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2528  
27 ข้อ  
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พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   

       
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถ่ิน (ก.ก.ถ.) จ านวน 36 คน 
        

 แผนการกระจายอ านาจฯ (ฉบับท่ี 1) 
พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการฯ  (ฉบับท่ี 1) 
พ.ศ. 2545  และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 

 แต่งต้ังอนุกรรมการเพ่ือขับเคลื่อน 
งานการกระจายอ านาจฯ   

จ านวน 10 คณะ 

ก าหนดภารกิจถ่ายโอน           
ให้ กทม. 126 ภารกิจ 

กลไกการขับเคลื่อนการกระจายอ านาจ 
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คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง           ส่วนท้องถิ่น (ก.
ก.ถ.) 

 ประธาน        :  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
 กรรมการ       :  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

 

 คณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดท าร่างแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. และ
แผนปฏิบตัิการก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบบั 3  
ผู้แทน กทม. : รป.กทม. (สัง่ราชการ สยป.) 

 
คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.และแผนปฏิบตัิการ
ก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.ด้านการถ่ายโอนภารกิจ 
ผู้แทน กทม. : รป.กทม.  

คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล 
ผู้แทน กทม. : รป.กทม.  

 คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ผู้แทน กทม. : รป.กทม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลรับผิดชอบ 

 
คณะที่ส านักการคลังรับผิดชอบ 

 

คณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. 
ผู้แทน กทม. : รป.กทม.  

 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. 
ผู้แทน กทม. : รป.กทม.  

 

คณะอนุกรรมการด้านการเงนิ การคลังและงบประมาณ 
ผู้แทน กทม. : ผอ.สนค. และ ผอ.สงม. 

 
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้
ของ อปท. ทัง้ระบบ 
ผู้แทน กทม. : ผอ.สนค. 

 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเกบ็รายได้ของ อปท. 
ผู้แทน กทม. :   ผอ.สนค. 

 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดสรร
ค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียม              ให้แก่ อปท. 
ผู้แทน กทม. :  ผอ.กองรายได้ 
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กลไกการขับเคลื่อนการกระจายอ านาจของ กทม. 

คณะอนุกรรมการการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน                

ด้านการกระจายอ านาจของ
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการพิจารณาแนวทาง         
การด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธาน : รผว.กทม. (สั่งราชการ สยป.)  
เลขานุการ : ผอ.สยป. 

 
 
ประธาน : รป.กทม. (สั่งราชการ สยป.) 
เลขานุการ : ผอ.กยค.. 
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อ านาจหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  

อ านาจหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.                

พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 
1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

2) การทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด 2) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการ 
ไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 

3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย           
ของบ้านเมือง 

4) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก 
ป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) การผังเมือง 5) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 

6) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก หรือทางน้ า และทาง
ระบายน้ า 

6) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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อ านาจหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  

อ านาจหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.                

พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 
7) การวิศวกรรมจราจร 7) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอัน

ดีงามของท้องถ่ิน 

8) การขนส่ง 8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

9) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและ              
ที่จอดรถ 

9) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

10) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 10) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

11) การควบคุมอาคาร 11) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 

12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับ          
ที่อยู่อาศัย 

12) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางน้ าและทางบก 
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อ านาจหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตามมาตรา 89 

อ านาจหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.                

พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 
13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 13) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 

14) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 14) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 

15) การสาธารณูปโภค 15) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 

16) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล 

16) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

17) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 17) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

18) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 

18) จัดท ากิจกรรมใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในเขต และกิจการน้ันเป็นการ
สมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ร่วมกัน
ด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งน้ี
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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อ านาจหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  

อ านาจหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.                

พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 
19) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

20) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
การอนามัยในโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การจัดการ
ศึกษา 

21) การจัดการศึกษา 

22) การสาธารณูปการ 

23) การสังคมสงเคราะห ์

24) การส่งเสริมการกีฬา 

25) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
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อ านาจหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  

อ านาจหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.                

พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 
26) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
 

27) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่                
ของผู้ว่าราชการจังหวัด อ าเภอ เทศบาลนคร หรือตามที่
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายหรือที่กฎหมายระบุให้เป็นหน้าท่ี
ของกรุงเทพมหานคร 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


VDO ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอ านาจและ
แผนปฏิบัติการ 
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การรับการถ่ายโอนภารกจิของ กทม. 
ตามแผนการกระจายอ านาจฯ  ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2543  และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551  

 
ไม่ต้องถ่ายโอนให ้กทม. 

58 ภารกิจ 

23 ภารกิจ     
กทม. ด าเนินการ   

อยู่แล้วตามอ านาจ
หน้าที่หรือภายใต้

กฎหมายอ่ืน 

 

                                          

ภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให ้กทม. 
68 ภารกิจ 

43 ภารกิจ              
ถ่ายโอนแล้ว 

                                          

24 ภารกิจ          
ไม่มีเนื้องาน            
ถ่ายโอนใน

พื้นที่กรุงเทพฯ 

 

 
                                          

 11 ภารกิจ   
ไม่มีการถ่าย
โอนให้ อปท. 

 
                                          

 
25 ภารกิจ                             

ยังไม่ได้รับการถา่ยโอน 
 
                                          

15 ภารกิจ               
รอการประสาน            
แจ้งการถ่ายโอน                 
จากส่วนราชการ
เจ้าของภารกิจ 

      

 
                                          

10 ภารกิจ             
อยู่ในขั้นตอน        

การแก้ไข
กฎหมาย 
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ภารกิจถ่ายโอนแล้ว บุคลากร 
งบ 

ประมาณ 

สพส. 1. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) - √ 

8 ภารกิจ 2. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) - √ 
3. งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน (อาหารเสริมนมและ อาหารกลางวัน)  

(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและกรมการศาสนา) 
- √ 

4. ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ (ดินแดง) (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) √ √ 
5. สถานสงเคราะห์คนชรา (บ้านบางแค ๒)  
(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) √ √ 
 
6. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร) - √ 

7. การจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย (การจัดบริการสาธารณะในชุมชน)  
(การเคหะแห่งชาติ) 

- - 

8. การอนุญาตให้ควบคุมหอพักเอกชนตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 
(สนง. ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ฯ ) 

- - 
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ภารกิจถ่ายโอนแล้ว บุคลากร 
งบประ
มาณ 

สนศ. 
10 

ภารกิจ 

9. การศึกษาประถมศึกษา (สพฐ.)    

10. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-6 ปี)  

 (สมัครใจถ่ายโอนมา จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เขตห้วยขวาง)   

√ √ 

11. โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)  

12. งานการศึกษาพิเศษ (เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม))  

13. โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน  

14. โครงการพัฒนาการศึกษาพิเศษ (เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) 

15. โครงการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ (เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) 

16. งานจัดการศึกษาสงเคราะห์ (เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) 

17. งานด าเนินการศึกษาพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษา (เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) 

18. โครงการถ่ายโอนกิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย (วัสดุการศึกษา) 

- √ 
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ภารกิจถ่ายโอนแล้ว บุคลากร 
งบประ
มาณ 

สจส.             

1 ภารกิจ 

19. สถานีขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือสาธารณะ) (กรมเจ้าท่า)  

 
- - 

สนย.           

3 ภารกิจ 

20. งานบ ารุงรักษาทางหลวง (กรมทางหลวง) - - 

21. การอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า (กรมเจ้าท่า) - - 

22. การเรียกเก็บค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งลว่งล้ าล าน้ า  (กรมเจ้าท่า)  - - 
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ภารกิจถ่ายโอนแล้ว บุคลากร 
งบประ
มาณ 

สผม.              

๒ ภารกิจ 

23. การบ ารุงรักษาโบราณสถาน (กรมศิลปากร) - √ 

24. การดูแลรักษาโบราณสถานในระดับท้องถิ่น (กรมศิลปากร) - √ 
 สนน.             

2 ภารกิจ 

25. การดูแลรักษาทางน้ า (กรมชลประทาน) √ 

 

√ 

 
26. การสูบน้ านอกเขตชลประทาน (กรมชลประทาน)   - √ 
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ภารกิจถ่ายโอนแล้ว บุคลากร 
งบประ
มาณ 

สนอ.            

7 ภารกิจ 

27. การก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ 1 

      (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)   
- - 

28. การรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) - - 
29. การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) - - 
30. ตรวจสอบติดตามคุมครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ 

เครื่องส าอางและวัตถุอันตรายในสถานที่จ าหน่ายตามที่ระบุใน พ.ร.บ. แต่ละประเภท (อย.) 
- - 

31. การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภค ด้านความรู้ในการบริโภค (อย.) - - 
32. การให้ความคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) - - 

33. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้บริโภค  

(สคบ.) 
- - 
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ภารกิจถ่ายโอนแล้ว บุคลากร 
งบประ
มาณ 

สวท.         

6 ภารกิจ 

34. การวางแผนการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) - - 

35. ปรับปรุงดูแลสถานท่ีท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) - - 
36. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ฯ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) - - 
37. การจัดท าแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวของท้องถ่ิน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) - - 
38. การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว

ภายใน อปท.  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 
- - 

39. การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ อปท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) - - 

สนค.               

3 ภารกิจ 

40. งานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯ   

      (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
- √ 

41. นายตรวจชั่ง ตวง วัด ตาม พ.ร.บ.มาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒  
       (กรมการค้าภายใน) 
42. การส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 

- - 

สปท.             

๑ ภารกิจ 

43. การฌาปนกิจสงเคราะห ์

      (ส านักงานกิจการสตรีฯ)  
- - 
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ภารกิจที่ยังไม่ถ่ายโอน 

สจส. 

5 ภารกิจ 

1. การก าหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมและการจัดการจราจรในเขต กทม.                       

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)                      
2.วิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร (กรมทางหลวง) 

3. วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจร (กรมทางหลวงชนบท) 

4. การอนุญาตให้เดินเรือโดยสาร (กรมเจ้าท่า)   
5. การจัดท าเครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจรเพื่อการสัญจรทางน้ า (กรมเจ้าท่า)      

สนย. 
6 ภารกิจ 

6. ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)  

7. งานลาดยางทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)  

8. ทางหลวงชนบท  (กรมทางหลวงชนบท)  
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9. การตรวจตราสถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่หน่ึง (ร้านค้าปลีกจ าหน่าย 
      น้ ามันเชื้อเพลิงรายย่อย) (กรมธุรกิจพลังงาน)                 

10. การรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตรา  (กรมธุรกิจพลังงาน)  
      ๑) สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง (โรงงานขนาดเล็กเพื่อการเกษตร) ฯ 

11. การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา  (กรมธุรกิจพลังงาน)  
      ๑) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (สถานีบริการมาตรฐานบนถนนใหญ่) ฯ 



ภารกิจที่ยังไม่ถ่ายโอน 
สนน. 

1 ภารกิจ 
12. การเรียกเก็บค่าใช้น้ าบาดาล  (กรมทรัพยากรน้ าบาดาล)         

สนอ. 

4 ภารกิจ 

13. การอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ (กรมการปกครอง) 

 

14. การอนุญาตให้จัดตั้งโรงแรม  (กรมการปกครอง) 

15. การก ากับดูแลโรงงานจ าพวก ที่ ๓  กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

16. การอนุญาตให้ตั้งโรงงานขนาดเล็กใน อปท. หนึ่ง ที่ไม่มีผลกระทบกับ อปท. อื่น              
รวมทั้งการควบคุม ดูแล  ตรวจตราการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการและมาตรฐานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 
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ภารกิจที่ยังไม่ถ่ายโอน 

สนค. 

2 ภารกิจ 

17. การอนุญาตให้ขายสุรา (กรมสรรพสามิต)  

 
18. อนุญาตให้ขายยาสูบ (กรมสรรพสามิต) 

สปท. 

3 ภารกิจ 

19. การอนุญาตขายทอดตลาดและ ค้าของเก่า (กรมการปกครอง) 

 

20. การอนุญาตให้มีการเรี่ยไร (กรมการปกครอง) 

21. การควบคุมแรงงานต่างด้าว (กรมการจัดหางาน) 

สนท. 

3 ภารกิจ 

22. อ านาจเปรียบเทียบปรับตาม  ก. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒   

      ข. ข้อบัญญัติท้องถิ่น ค. พ.ร.บ.ต่างๆ (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)  

23. การอนุญาตให้เล่นการพนัน  (กรมการปกครอง) 

24. การออกใบสั่งการกระท าผิด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 

สพส.                          

1 ภารกิจ 

25. ส่งเสริมการศึกษา นอกระบบที่เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
(สป.กระทรวงศึกษาธิการ)  
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เรื่อง การประเมินเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน 
การจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
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 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2551            
เห็นชอบให้ประเมินเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ          

ของ อปท. (อบต. เทศบาล  อบจ. กทม. และ เมืองพัทยา) 

ผ่านค่าเป้าหมาย

92.7 %  
ผ่านค่าเป้าหมาย 

98.6 %  
ผ่านค่าเป้าหมาย 

97.8 %  

ส านักงาน ก.ก.ถ. ก าหนดเกณฑ์ชี้วัด 

ปี 2551 
มี 55 เกณฑ์ชี้วัด 

ปี 2553 
มี 51 เกณฑ์ชี้วัด 

ปี 2556 
มี 49 เกณฑ์ชี้วัด 
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434 เกณฑ์ชี้วัด 
ผ่านค่าเป้าหมาย   

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย/ไม่มีผลการด าเนินการ  

  152 (35 %) 

 
สาเหตุที่ผล              

การประเมินครั้งนี้ต่ า                   
เนื่องจากปัญหา 
ระบบการจัดเก็บ 

รวบรวม และรายงาน
ข้อมูลของ                

หน่วยงานหลัก        
18 หน่วยงาน  

 

ประเมินในปี 2560                                            
ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานปี 2559  

 ปี 2558  ก.ก.ถ. เห็นชอบให้ศึกษาจัดท าเกณฑ์ชีว้ัดมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท. ขึ้นใหม่  โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

282 (65 %) 
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คณะอนุกรรมการ                  

ติดตามและประเมินผล                         
ของ ก.ก.ถ. มีมติเห็นชอบกรอบ

การประเมินมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของ กทม. 

ระยะ 3 ปี  
                               

ปี 2561 328 เกณฑ์ชี้วัด 

ปี 2562 407 เกณฑ์ชี้วัด 

ปี 2563 431 เกณฑ์ชี้วดั 
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กรอบการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ กทม. 

ด้านสาธารณสุข 
บริการทางสังคม และ

คุณภาพชีวิต 

25% 

ด้านการศึกษา 

16 % 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
14 % 

 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจฯ 

13 % 

 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความ

สงบฯ 

12 % 

 ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

9% 

ด้านผังเมือง 

7% 

ด้านการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมฯ 

4% 

จ านวนเกณฑ์ชี้วัดแยกรายด้าน  
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ผ่านค่าเป้าหมาย 
ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
ไม่มีการด าเนินงาน 

20 (6.10 %) 

306 (93.30%) 

2 (0.60 %) 

ผลการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ            
ของ กทม. ปี 2561 

 
 328 เกณฑ์ชี้วัด  
(ใช้ข้อมูลปี 2560) 
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ผ่านค่าเป้าหมาย 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ไม่มีบริการสาธารณะ 
และไม่ได้ด าเนินการ 

16 (4.10 %) 

382 (93.85%) 

9 (2.21 %) 

ผลการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ            
ของ กทม. ปี 2562 

 
 407 เกณฑ์ชี้วัด  
(ใช้ข้อมูลปี 2561) 

 



38 

ด้าน จ านวน หน่วยงานรับผิดชอบ  

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ  
การท่องเที่ยว และการลงทุน  

6 สนค. (4) , สวท. (2) 

ด้านการศึกษา 5 สนศ. (5) 

โครงสร้างพื้นฐาน 3 สจส. (2) , สนน. (1) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา 
ความสงบความปลอดภัย 

2 สปภ. 

เกณฑ์ที่ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย จ านวน 16 เกณฑ ์
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เกณฑ์ชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 6 เกณฑ์ 

1. การเพิ่มขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือ
การจ้างงาน (สนค.) 

20 % 0.12% 

2. การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP) 
(สนค.) 

8 % 3.89% 

3. การเพิ่มขึ้นของ GPP และ GCP จากภาคบริการและ            
การท่องเที่ยว (สนค.) 

15 % 10.7 % 

4. ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด 
(GPP) จากภาคการเกษตร (กรณี กทม. และเมืองพัทยา ใช้
ผลผลิตรวม ของเมืองหรือ GCP) (สนค.) 

3 % 0.55 % 

5. ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของจ านวนนักท่องเที่ยวในสถานที่
ท่องเที่ยวที่ กทม.พัฒนาขึ้นหรือดูแลบ ารุงรักษา (สวท.) 

15 % 1.62 % 

6. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการ ใช้จ่าย /รายจ่ายต่อวันของ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ (สวท.) 

15 % 10.59 % 
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เกณฑ์ชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ด้านการศึกษา 5 เกณฑ์ 
7. เด็กนักเรียนระดับ ป. 6 ในโรงเรียนสังกัด กทม.                          
ที่มีผลการสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด (สนศ.) 

40 % 34.58 % 

8. จ านวนเด็กนักเรียนระดับ ม. 3 ในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่
มีผลการสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด (สนศ.) 

35 % 19 % 

9. เด็กนักเรียนระดับ ม. 6 ในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีผลการ
สอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด (สนศ.) 

35 % 15.35 % 

10. ร้อยละของจ านวนเด็กนักเรียนในโรงเรยีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของ กทม.ต่อเด็กอายุ 13-15 ปีทั้งหมด
ในเขต กทม. 

25 % 18.51 % 

11. ร้อยละของจ านวนเด็กนักเรียนในโรงเรยีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาของ กทม. 
ต่อเด็กอายุ 16-18 ปีทั้งหมดในเขต กทม. 

25 % 

 

1.74 % 
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เกณฑ์ชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 เกณฑ์ 
12. ร้อยละของพื้นที่ในเขต กทม. ที่อยู่ในพื้นที่บริการบ าบัดน้ าเสีย
รวมของ กทม. (สนน.) 

1,569 ตร.กม. 212.74             
ตร.กม. 

13. ร้อยละของพื้นที่บริการระบบขนส่งมวลชนของ กทม. ต่อพื้นที่ 
กทม.ทั้งหมด (สจส.) 

75 % 6 %  
94.124            
ตร.กม.  

14. ร้อยละของค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางภายใน           
เขต กทม. ต่อรายจ่ายรวมของประชาชน (ต่อเดือน)(สจส.) 

ไม่เกิน 
15 % 

 
20 % 
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เกณฑ์ชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 2 เกณฑ์ 
15.ร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการรับมือกับภัย
พิบัติของ กทม.(สปภ.) 

1 % 0.96 % 

16ร้อยละของมูลค่าความเสียหายในทรัพย์สินหรือบ้านเรือน
ของประชาชนที่ลดลงจากการรับมือกับภัยสาธารณะที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ กทม. (สปภ.) 

70 % 

 

13.62 % 
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เกณฑ์ชี้วัด 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกของ กทม. พร้อมระบบระบายน้ าที่เพียงพอ             
ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมในปีงบประมาณ (สนย.) 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

2. จ านวนศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟื้นฟูสภาพส าหรับผู้พิการในชุมชนของ กทม. (สพส.) 

เกณฑ์ที่ไม่มีบริการสาธารณะ จ านวน 6 เกณฑ ์

กทม. ยังไม่อ านาจหน้าที่ตาม  
กฎหมาย/ยังไม่เคยด าเนินการมาก่อน /

ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการแล้ว 
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เกณฑ์ชี้วัด 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบความปลอดภัย 

3. จ านวนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ (สปท.) 

4. ร้อยละของจ านวนข้อขัดแย้งที่ได้น าเข้าสู่กระบวนไกล่เกลี่ยหรือกระบวนการยุติธรรมชุมชนฯ 
(สปท.) 
5. ร้อยละของจ านวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ซึ่ง กทม.ได้ด าเนินการแก้ไขได้เป็น
ผลส าเร็จ (สปท.) 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ  

6. ร้อยละของพื้นที่ กทม.ที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างระยะยาวในแหล่งน้ าสาธารณะและชายฝั่ง 
(สนน.) 
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ขอขอบคุณ 


