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บทที่  2 
การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

 
1. หนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชนตามที่กฎหมาย

และระเบียบกําหนด 
 ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน มีหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบ ประกอบดวย กรมการปกครอง และกรมที่ดิน ซ่ึงไดออกระเบียบ และหนังสือเวียนใน
การวางมาตรการที่จะสงวนควบคุมดูแลรักษา และคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน อันเปน
ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน โดยมีหนวยงานและผูเกี่ยวของที่มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. กรมการปกครอง  
  ควบคุม กํากับดูแลใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน
รวมทั้งที่สาธารณประโยชนประจําตําบล และหมูบาน ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายและ
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยเครงครัด และพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน
ดังกลาวทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

 2. กรมท่ีดิน 
  (1) ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําเปลี่ยนแปลงและรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน 
การดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน พ.ศ. 2544 
  (2) ทําการรังวัดและออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) ตามมาตรา 8 ตรี 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนของ กรมการปกครอง โดยสังเขป 
• ควบคุม และกํากับใหการดําเนินการดานการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่

สาธารณประโยชน เปนไปตามระเบียบ  กฎหมายและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดย
เครงครัด   

• พิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน 
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  (3) ดําเนินการในเรื่องการขอใช ขอถอนสภาพ ขอขึ้นทะเบียน การจัดหา
ผลประโยชนการขอสัมปทาน และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิ
ครอบครองเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 3. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
  1) ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชนตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544 

อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนของ กรมที่ดิน โดยสังเขป 

• ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําเปลี่ยนแปลงและรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน  พิจารณาเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน 

• ทําการรังวัดและออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
• ดําเนินการในเรื่องการขอใช ขอถอนสภาพ ขอขึ้นทะเบียน การจัดหาผลประโยชนการขอ

สัมปทาน และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพื่อให
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
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  2) รองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีกับผูบุกรุกที่สาธารณประโยชนตามหนังสือ
กรมการปกครองที่ มท 0311.1 / ว 1283 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2540 เร่ือง การดําเนินคดีกับผูบุกรุก
ทางสาธารณประโยชน 
  3) ใหความรวมมือ และชวยเหลือนายอําเภอเกี่ยวกับเรื่องการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง และชวยเหลือการทํางานของเจาหนาที่กรมที่ดินรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
และหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
  (23) การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยสังเขป 

• ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน 
• ถือเปนนิติบุคคลมีอํานาจฟองดําเนินคดีผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน 
• ใหความรวมมือและชวยเหลือนายอําเภอในการออกหนังสือสําคัญที่หลวง 
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 4. เทศบาล 
  ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน ไดมีการวางระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2543 กําหนดให นายกเทศมนตรี ใหความ
รวมมือชวยเหลือในการสอบสวนประวัติ นําชี้อาณาเขตที่สงสัย และปฏิบัติการอื่นๆ เทาที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถจะทําได ในกรณีทําการสํารวจการดําเนินการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง โดยใหประสานงานกับเจาหนาที่ ดังนี้ 

1) ช้ีแจงและประกาศใหราษฎรในทองที่ทราบ 
2) ใหความอนุเคราะหและใหความสะดวกแกเจาหนาที่ในเรื่องที่พัก ความ

ปลอดภัย การติดตอนัดหมายกับเจาของที่ดินขางเคียง 
3) ชวยแกไขปญหาอุปสรรค และขอขัดของตางๆ 
4) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่เห็นควร 

 
  
 
 
 

 
 5.  องคการบริหารสวนจังหวัด 
     สําหรับในการคุมครองรักษาที่สาธารณประโยชน กฎหมายเฉพาะไดกําหนดไววา 
ใหดําเนินการคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 6. นายอําเภอ  
  (1) ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
พ.ศ. 2544 

อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนของเทศบาล ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496 โดยสังเขป 
• ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน 
• ดูแลรักษาสภาพ และความสะอาดเรียบรอยบริเวณที่สาธารณประโยชน 
• ถือเปนนิติบุคคลมีอํานาจฟองดําเนินคดีผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน 
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  (2) จัดทําเปลี่ยนแปลง และรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน พ.ศ. 2544 
  (3) ดําเนินการกรณีมีการรองเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน การบุกรุกที่
สาธารณประโยชนและดําเนินการกรณีตองวินิจฉัยวาที่ดินเปนที่สาธารณประโยชนหรือไม ตั้งอยู 
ณ ที่ใด มีขอบเขตแคไหน ในการดําเนินการดังกลาวถาจะตองสอบสวนขอเท็จจริงแลวใหเสนอ
ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน พ.ศ. 2539  
  (4) ระวังชี้แนวเขต  และรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน โดยใหสอบ
ผูปกครองทองที่กอนออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
  (5) เปนผูยื่นคําขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) ในที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 
  (6) ทําการสํารวจที่สาธารณประโยชนในเขตทองที่ของตนเพื่อประสานงาน
จังหวัดและกรมที่ดินดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง อํานวยความสะดวกและ
ควบคุมการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงของเจาหนาที่กรมที่ดิน รวมทั้งทําการ
สอบสวนขอเท็จจริง กรณีที่รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไดเนื้อที่นอยกวาหลักฐานเดิม  
  (7) รองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีกับผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน พ.ศ. 2544 ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515) วาดวยวิธี
ปฏิบัติในการแจงและออกคําสั่งแกผูฝาฝนมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดินอยูกอนวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2515 ใชบังคับ และ
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 8,9,และ 108 และตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท 0311.1/ ว 
1283 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2540 เร่ืองการดําเนินคดีกับผูบุกรุกทางสาธารณประโยชน 
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 7. กํานัน ผูใหญบาน มีหนาท่ีดังนี้ 
  1) กํานันมีหนาที่ตรวจจัดการรักษาที่สาธารณะ ตาม มาตรา 40 แหง พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 
  2) ผูใหญบาน มีหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยหรือความเดือดรอนของ
ราษฎร ตลอดจนปฏิบัติตามคําสั่งของกํานันหรือคําสั่งของทางราชการ ตาม พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ีพระพุทธศักราช 2457 มาตรา 27 ขอ 1 ดังนี้ 
  “มาตรา 27 ผูใหญบานเปนหัวหนาของราษฎรในหมูบานของตน ตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้ มีหนาที่และอํานาจในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยของราษฎร 
ดังตอไปนี้  
  ขอ 1 ที่จะรักษาความสงบและความสุขสําราญ ชวยปองกันความทุกขภัยของ

ลูกบานตามสมควรและที่สามารถจะทําได การที่กลาวนี้ ถาสมควรจะตอง
ปรึกษาหารือและชวยกันกับเพื่อนผูใหญบานก็ดี กับกํานันนายตําบลก็ดี         
ก็เปนหนาที่ของผูใหญบานที่จะตองปฏิบัติใหสมควรแกการที่จะรักษา
ประโยชนและความสุขของลูกบาน ซ่ึงไดมอบไวเปนธุระในพระราชบัญญัตินี้”  

 

อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนของนายอําเภอโดยสังเขป 

• ดูแลรักษาและคุมครองที่สาธารณประโยชน 
• จัดทําเปลี่ยนแปลง และรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน 
• ดําเนินการกรณีรองเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน 

- ดําเนินการเมื่อมีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน 
- วินิจฉัยวาที่ดินเปนที่สาธารณประโยชนหรือไม ต้ังอยู ณ ที่ใด 
- รองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน 

• ระวังช้ีแนวเขต และรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน 
• ยื่นขอหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
• สํารวจที่สาธารณประโยชนในทองที่ 
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 8. นายกเทศมนตรี 
  สําหรับเทศบาล ซ่ึงมีนายกเทศมนตรีเปนผูรับผิดชอบดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 48  เตวีสติ ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับอํานาจหนาที่
ของกํานันและผูใหญบาน บรรดาที่บัญญัติไวในกฎหมาย วาดวยลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 
ดวย 
 9. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  องคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมีหนาที่สนับสนุนราชการสวนทองถ่ินอื่นในการ
พัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงกฎหมายเฉพาะกําหนดใหดํา เนินการคุมครอง  ดูแลและบํา รุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.   การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนสําหรับสงวนไวเพื่อใชประโยชนรวมกัน ซ่ึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน ไมวาเปนโดยสภาพที่ดิน 
หรือทางราชการสงวนไวตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 12/2543 ลงวันที่ 18 มกราคม 2543 
มอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินอัน
เปนสาธารณสมบัติ ทั้งนี้รวมถึงการฟองรองและการถูกฟองรองคดี 
  
 

อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนของ กํานัน ผูใหญบาน โดยสังเขป 

• ตรวจจัดการรักษาที่สาธารณประโยชน 
• ชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เชน 

- สอบสวนประวัติที่ดิน 
- ช้ีอาณาเขตที่สงสัย 
- ช้ีแจงและประกาศแนวเขตใหประชาชนไดรับทราบ 

• ดําเนินการตามแตนายอําเภอจะมอบหมาย 



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

12 บทที่ 2  การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

แนวทางการดแูลรักษาท่ีสาธารณประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

• การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน 
• การทําแนวรั้วปกแนวเขต และแผนปาย 
• การตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน 
• การปลูกพืชคลุมดิน 
• การรักษาความสะอาด และดูแลไมใหเสื่อมโทรม 
• อื่นๆ ถามี 

การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนขั้นพื้นฐาน 

ดูแล ปรับปรุง และรักษาสภาพของที่
สาธารณประโยชนใหสวยงามและใหประชาชน
สามารถเขาไปใชประโยชนรวมกันได โดยไม
ปรับเปลี่ยนสภาพของที่สาธารณประโยชน  ซึ่ง
การดูแลขั้นพื้นฐานนั้น จะเปนกิจกรรมที่ทําอยู
เปนประจําและไมตองขออนุมัติ/อนุญาต จาก
หนวยงานใด 

กรณีแจงขออนุมัติ/อนุญาต จากนายอําเภอ 

การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนขั้นพัฒนา 

พัฒนา และปรับเปลี่ยนสภาพของที่
สาธารณประโยชน เชน แปลงทดลองปลูกพืช, 
การจัดตลาดกลางชุมชน, การสรางอาคาร
สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
การนี้จะตองขออนุมัติ/อนุญาตใช จากผูวาราชการ
จังหวัด หรือหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ 
ตามกฎหมาย 

ตองขออนุมัติ/อนุญาต จากผูวาราชการจังหวัด 
และ/หรือ หนวยงานอื่น ตามกฎหมาย 

• การปรับเปลี่ยนใหเปนทุงเลี้ยงสัตว 
• การปรับเปลี่ยนเปนแปลงทดลองปลูกพืช 
• การปรับเปลี่ยนใหเปนตลาดกลางของชุมชน 
• การปรับเปลี่ยนใหเปนที่พักผอนหยอนใจ 
• การปรับเปลี่ยนใหเปนแหลงน้ําสาธารณะ 
• การขอใหใชเปนพื้นที่สําหรับอาคารสํานักงาน

ของทบวงการเมือง 
• อื่นๆ ถามี 
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 สําหรับการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนสําหรับองคปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะเปน
การดูแล ปรับปรุงและรักษาสภาพของที่สาธารณประโยชนใหสวยงาม และใหประชาชนสามารถ
เขาไปใชประโยชนรวมกันได ซ่ึงจะเปนกิจกรรมที่ทําอยูเปนประจํา แตตองขออนุมัติ/อนุญาต          
จากผูวาราชการจังหวัด เพื่อมอบหมายใหดําเนินการได 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนสภาพพื้นที่และ
แหลงน้ําในที่สาธารณประโยชน ใหอยูในสภาพที่สามารถใชประโยชนรวมกันได ไมเปนที่รกราง
วางเปลา กลายเปนที่ทิ้งขยะมูลฝอย หรือถูกรุกลํ้าจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  
 
 
 
 1) การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน อาจทําไดในหลายลักษณะไดแกจัดเปนการขุดคู 
ทําทางเทารอบที่สาธารณประโยชน การปลูกตนไม ทําแนวรั้วปกแนวเขต ปลูกพืชคลุมดิน เปนตน  

แนวทางการดแูลรักษาท่ีสาธารณประโยชนขั้นพื้นฐาน 
 การดูแลรักษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการดําเนินการ 
1 การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน ไดกลาวแลวในเรื่องการขึ้นทะเบียนที่

สาธารณประโยชน 
2 การทําแนวรั้วปกแนวเขต และแผนปาย ใหจัดทําแนวรั้ว และปายบอกเขตที่

สาธารณประโยชน 
3 การตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน มอบหมายเจาหนาที่ใหรับผิดชอบการตรวจสอบ

สภาพที่สาธารณประโยชน 
4 การปลูกพืชคลุมดิน จัดสรรงบประมาณในการจัดหาพืชคลุมดินและ

มอบหมายเจาหนาที่จัดการปลูกพืชคลุมดิน
ปองกันดินถลม และน้ําทวม 

5 การรักษาความสะอาด และดูแลไมใหเสื่อมโทรม จัดสรรงบประมาณในการดูแลความสะอาด 
โดยเฉพาะบริเวณที่เปนแหลงน้ําสาธารณะ 

การดําเนินการในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
จะตองขออนุมัติ/อนุญาต จากนายอําเภอเพื่อมอบหมายใหดําเนินการได 



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

14 บทที่ 2  การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

 
 2) การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนขัน้พัฒนา 
  สําหรับขั้นพัฒนาจะเปนการปรับเปลี่ยนสภาพของที่สาธารณประโยชน อาจจะใช
แนวทางจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309/ว 794 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2522 เร่ืองการใช
ที่ดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบานและที่สาธารณประโยชน ดังนี้ 
  ที่ดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบาน 
  - ที่ดินประเภทที่อาจนําไปใชใหเปนประโยชนดานเศรษฐกิจแกสวนรวม เชน 
ใชเปนแปลงทดลองปลูกพืชชนิดตางๆ ใหเปนสถานที่กลางสําหรับเกษตรกรนําสินคาไปจําหนาย 
ใชเปนทุงปลูกหญาเลี้ยงสัตวหรือใชเปนที่พักผอนหยอนใจ หรือใชบางสวนเปนแหลงน้ํา
สาธารณะขนาดใหญประจําตําบลหมูบาน เปนตน 
  - หากจําเปนตองใหหนวยงานใชเปนสถานที่ปลูกสรางสํานักงานใหถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309/ 134 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2521 โดยขออนุมัติตอ
กระทรวงมหาดไทย 
  การดูแลขั้นพัฒนานั้น จะตองขออนุมัติ/อนุญาต จากผูวาราชการจังหวัด หรือ
หนวยงานอื่นๆ ตามกฎหมาย เชน กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดินเปนตน และจะตองมีการจัดทํา
เปนโครงการและจัดเตรียมงบประมาณใหเรียบรอย ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการ
ใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง พ.ศ.2543 
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แนวทางการดแูลรักษาท่ีสาธารณประโยชนขั้นพัฒนา 
 

 การดูแลรักษาขั้นพัฒนา แนวทางการดําเนินการ 
1 การปรับเปลี่ยนใหเปนทุงเลี้ยงสัตว ทําแนวรั้วและปกแนวเขตเปนที่เลี้ยงสัตว 

2 การปรับเปลี่ยนเปนแปลงทดลองปลูกพืช จัดสรรงบประมาณ สรางเปนแปลงทดลองปลูก
พืช เพื่อเปนแนวทางสําหรับประชาชน 

3 การปรับเปลี่ยนใหเปนตลาดกลางของชุมชน ปรับเปลี่ยนที่สาธารณประโยชน เปนลานกวาง
และจัดบริเวณใหประชาชนไดแลกเปลี่ยนซื้อขาย
สินคากันในชุมชน หรือจากภายนอก 

4 การปรับเปลี่ยนเปนที่พักผอนหยอนใจ ขอใชที่สาธารณประโยชนสรางเปน
สวนสาธารณะ 

5 การปรับเปลี่ยนใหเปนแหลงน้ําสาธารณะ
ขนาดใหญประจําพื้นที่ 

จัดสรรงบประมาณเพื่อขุดดินสรางเปนแหลงน้ํา
สาธารณะ 

6 การขอใชเปนพื้นที่สําหรับอาคารสํานักงาน
ของทบวงการเมือง 

ขอใชที่สาธารณประโยชนเพื่อสรางอาคาร
สํานักงาน 
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16 บทที่ 2  การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

ตัวอยาง การดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชนขั้นพัฒนา ในการดูแลรักษาความสะอาดสวนสาธารณะ 
 

 
ตัวอยาง การดแูลรักษาสวนสาธารณะในพื้นที ่

 
ตัวอยาง การดแูลรักษาสวนสาธารณะในพื้นที ่
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3.   การรายงานสภาพพื้นที่ตอนายอําเภอ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายเจาหนาที่ใหจัดทํา “รายงานสภาพ               
ที่สาธารณประโยชน” อาจจะใชแบบฟอรมเดียวกับที่ใชในการตรวจสภาพที่สาธารณประโยชน    
โดยรวบรวมรายงานการตรวจสภาพที่สาธารณประโยชนเปนชวงๆ ซ่ึงระยะเวลาในการตรวจสอบ
สภาพขึ้นกับความสะดวกของการทํางานในแตละพื้นที่ เชน ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ของที่สาธารณประโยชนในพื้นที่ 
 จากนั้นรวบรวมเปนขอมูล โดยใหจัดทําสําเนาสงใหนายอําเภอ จํานวน 1 ชุด และเก็บ
ตนฉบับไวที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 ชุด เพื่อใหทราบสภาพของที่สาธารณประโยชน 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ตัวอยาง แนวทางการจัดทําแบบฟอรมตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ตัวอยาง) 
บันทึกการตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชน 

 
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ.................. 

 ขาพเจา.......................................................................................ตําแหนง.................................................................... 
ไดทําการตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชนของ.........(องคกรปกครองสวนทองถิ่น)...........ตามทะเบียนเลขที.่.................... 
ปรากฏวาสภาพลักษณะของทสาธารณประโยชน........................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 
1)    มีอาณาเขตพื้นที่ขนาด.........................ตารางกิโลเมตร หรือ ........................ไร.....................งาน......................วา 

ทิศเหนือ ยาว...................................กม. จด.............................................................................................. 
ทิศใต ยาว...................................กม.  จด.............................................................................................. 
ทิศตะวันออก ยาว...................................กม.  จด.............................................................................................. 
ทิศตะวันตก ยาว...................................กม.  จด.............................................................................................. 

2)    การบุกรุก หรือ การลุกล้ํา......................................................................................................................................... 
3)    ความเห็นประกอบอื่นๆ........................................................................................................................................... 
4)    ภาพถายประกอบการตรวจสอบ (ถามี) 

ลงชื่อ..............................................................ผูตรวจสอบ 
            (...............................................................) 

ลงชื่อ..............................................................พยาน 
            (...............................................................) 

ลงชื่อ..............................................................พยาน 
            (...............................................................) 



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

18 บทที่ 2  การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

เกณฑการประเมิน 
มาตรฐานการดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน 

ลําดับ รายละเอียด 
เกณฑมาตรฐานตัวชี้วัด 

ขั้น 
พื้นฐาน 

ขั้น 
พัฒนา 

1 
 

มีการสํารวจที่สาธารณประโยชนในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี
คําสั่งตั้งคณะทํางานสํารวจที่สาธารณประโยชนไวอยางชัดเจน 

 
√ 

 

2 มีการตรวจสอบที่สาธารณประโยชน หรือที่รกรางวางเปลา เชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีหนังสือสอบถามกํานัน/ผูใหญบานในพื้นที่ 

 
√ 

 

3 การดําเนินการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน เชน ที่ชายตลิ่ง สวนสาธารณะ            
ที่เลี้ยงสัตวที่สาธารณะประจําตําบล/หมูบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544 

 
 
√ 

 

4 การตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชนโดยมีการมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
√ 

 

5 การจัดทําปายบอกเขต ติดตั้ง ณ ที่สาธารณประโยชน √  
6 การดูแลรักษาความสะอาดและดูแลที่สาธารณประโยชนไมใหเสื่อมโทรม เชน        

การปลูกหญาแฝก หรือพืชอื่นๆ 
 

√ 
 

7 มีการพัฒนาที่สาธารณประโยชนเปนสนามกีฬาประจําตําบล/หมูบาน   √ 
8 การปรับเปลี่ยนที่สาธารณประโยชนเปนสวนสาธารณะประจําชุมชน หมูบานและตําบล  √ 
9 การปรับเปลี่ยนเปนแปลงปลูกพืช หรือทุงเลี้ยงสัตว  √ 

10 การปรับเปลี่ยนที่สาธารณประโยชนใหเปนตลาดกลางของชุมชน ตามระเบียบ หรือ
หนังสือที่ มท 0309/ว 794 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2522 เรื่อง การใชที่ดินสาธารณประจําตําบล 
และหมูบาน และที่สาธารณประโยชน 

  
 

√ 
11 มีการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความรูความเขาใจ

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
 

√ 
 

12 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงมาตรการคุมครองดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน พรอมทั้งขอความรวมมือในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

 
√ 

 

13 มีการประสานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการดูแลคุมครองที่สาธารณประโยชน  √ 
14 กรณีพบผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการ

กับผูบุกรุก ตามระเบียบและหลักเกณฑกําหนด 
 

√ 
 

 


