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รา

งพระราชบัญญัติ
กําหนดกรอบและเปาหมายการจัดบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ....

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
รางพระราชบัญญัติกําหนดกรอบและเปาหมายการจัดบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. .... จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการกําหนดกรอบและเปาหมาย
การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมทัง้ กลไกและขัน้ ตอนการกระจายหนาทีแ่ ละ
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ ประโยชนในการดําเนินการใหการจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสอดคลองและเปนไปตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเพือ่ ใหเกิดความชัดเจนระหวางหนาทีแ่ ละอํานาจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐในการดูแลและการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมการสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่
ปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นในกระบวนการกอน
การตรากฎหมายจากผูที่เกี่ยวของ บนเว็บไซต http://www.krisdika.go.th/law-draft-underconsideration-by-the-office-of-the-council-of-state ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติกําหนดกรอบและเปาหมาย
การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนดกรอบและเปาหมายการจัดบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
* ขอมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๓.
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เหตุผล
โดยที่การดูแลและการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใด ที่สมควรกําหนด
ใหเปนหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ หรือใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการใด จําเปนตองมีการกําหนดกรอบและเปาหมาย
การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งกลไกและขั้นตอนการกระจายหนาที่
และอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามบทบัญญัตมาตรา
ิ
๒๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเพื่อใหเกิดความชัดเจนระหวางหนาที่และอํานาจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐในการดูแลและการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมการสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑. บทนิยาม (รางมาตรา ๔)
ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมาย
จัดตั้ง
“บริการสาธารณะ” หมายความวา การดําเนินการใด ๆ ที่มุงตอประโยชน ความสุข
การอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย การศึกษา การสาธารณสุข และการพัฒนาหรือสงเคราะห
ความเปนอยูของประชาชนเปนสวนรวม และใหหมายความรวมถึงกิจกรรมสาธารณะดวย
“กิจกรรมสาธารณะ” หมายความวา กิจกรรมทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ ใหประชาชน หรือชุมชน
เขามามีสวนรวมหรือเพื่อจูงใจใหประชาชนหรือชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการอันเปนประโยชน
ตอการอยูรวมกันของประชาชนทั้งในดานความสามัคคี การรักษาความสงบเรียบรอย การบํารุงรักษา
ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา การทองเที่ยว กีฬา และกิจกรรมอื่นใดที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
ของรัฐ แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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๒. การยกเลิกกฎหมายอื่น (รางมาตรา ๓)
กําหนดใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๕)
กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวง เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยกฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
๔. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (หมวด ๑
รางมาตรา ๖ ถึงรางมาตรา ๑๔)
๔.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ “ก.ก.ถ.” (รางมาตรา ๖)
กําหนดใหมคี ณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
คณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.ก.ถ.” ประกอบดวย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีกําหนด เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีกาํ หนด ซึง่ กรรมการตาม (๒) นี้ จะมอบอํานาจหรือ
มอบหมายใหบุคคลอื่นมาประชุมแทนมิได เวนแตเปนการมอบใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
(๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
และผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งกรรมการตาม (๓) นี้ ตองมาประชุมดวยตนเอง
การมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาวมาประชุมแทนอาจทําไดเปนครั้งคราว
แตไมทําใหพนจากความรับผิด
(๔) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน ๑๒ คน ประกอบดวยผูบริหาร
ทองถิ่นซึ่งเปนผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน ๒ คน ผูแทนเทศบาลจํานวน ๓ คน ผูแทน
องคการบริหารสวนตําบลจํานวน ๕ คน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และผูแทนผูบริหารเมืองพัทยา
หรือผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ จํานวน ๑ คน ทัง้ นี้ โดยใหผบู ริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
(๕) ผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวน ๑๒ คน ประกอบดวยบุคคลซึง่ มีความรู ความเชีย่ วชาญ
ในดานการบริหารราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถิ่น ดานเศรษฐศาสตร ดานการปกครอง
ในสาขารัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย อยางนอยดานละ ๑ คน ทัง้ นี้ การสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
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กําหนดใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ ทัง้ นี้ สวนราชการใดทีม่ หี วั หนา
สวนราชการเปนกรรมการโดยตําแหนง ไมปฏิบตั ติ ามมติของ ก.ก.ถ. ใหถอื วาหัวหนาสวนราชการซึง่ เปน
กรรมการนัน้ จงใจไมปฏิบตั ติ ามกฎหมายและใหถอื เปนความผิดวินยั อยางรายแรง เวนแตกรรมการโดย
ตําแหนงนั้นลงมติไมเห็นดวยหรือไดมีขอสังเกตตอมติของ ก.ก.ถ. นั้นแลว อนึ่ง การไมเขารวมประชุม
ไมวาดวยเหตุใด ไมเปนเหตุใหไมตองปฏิบัติตามความขางตน
๔.๒ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๗)
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๓๕ ปบริบูรณ
(๓) มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ เพราะทุจริต
ตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(๘) ไมเปนผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่
กรรมการหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมืองหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
๔.๓ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ (รางมาตรา ๘ ถึงรางมาตรา ๙)
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ มีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรบั แตงตัง้
เปนกรรมการอีกไดแตจะเปนกรรมการติดตอกันเกิน ๒ วาระมิได สําหรับกรณีไดรบั แตงตัง้ แทนตําแหนง
ที่วาง ใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีทกี่ รรมการตาม ๔.๑ (๔) หรือกรรมการผูท รงคุณวุฒวิ า งลงใหดาํ เนินการ
เลือกหรือแตงตั้งกรรมการแทนภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตในกรณีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมีวาระเหลือไมถึง ๑๘๐ วันจะไมแตงตั้งก็ได ทั้งนี้ ในระหวางที่ยังมิไดมีการเลือกหรือ
แตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง และยังมีกรรมการเหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยู
ปฏิบัติหนาที่ตอไปไดโดยใหถือวากรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
๔.๔ การพนจากตําแหนงนอกจากตามวาระ (รางมาตรา ๑๐)
กรรมการตาม ๔.๑ (๔) และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เมื่อพนจากการเปนผูบริหารทองถิ่น สําหรับกรรมการตาม ๔.๑ (๔)
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(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะตองหามตาม ๔.๒ สําหรับกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
(๕) นายกรัฐมนตรีใหพน จากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ สําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๔.๕ องคประชุมของกรรมการ (รางมาตรา ๑๑)
การประชุมของ ก.ก.ถ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม โดยในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูใน
ที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานใน
ที่ประชุม สําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
๔.๖ หนาที่และอํานาจของ ก.ก.ถ. (รางมาตรา ๑๒ ถึงรางมาตรา ๑๔)
(๑) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการออกกฎกระทรวงตาม ๖.๒ และ ๖.๔
และการดําเนินการตาม ๖.๘
(๒) แนะนํา สงเสริม สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมมือกัน
ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ หรือรวมกับหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนดําเนินการ
(๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับ
หนาที่และอํานาจที่กําหนดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงิน
อุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมกี ารปรับปรุงหรือเพิม่ เติมรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจากภาษีและอากร
(๕) กําหนดกลไกและขั้นตอนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถปฏิบัติ
หนาที่ตามกรอบและเปาหมายตาม ๖. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎ และระเบียบ
รวมทัง้ มาตรการหรือแผนงานทีจ่ าํ เปนเพือ่ เรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ สามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด
ตามกรอบและเปาหมายตาม ๖.
(๗) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกลไกและขั้นตอนตาม ๗. เสนอ
คณะรัฐมนตรีอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
เมื่อมีความจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ก.ก.ถ. อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อดําเนินการใด ๆ ตามที่ ก.ก.ถ. มอบหมายได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติตาม ๔.๕ มาใชบังคับ
กับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม อนึ่ง ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ให ก.ก.ถ. มีอํานาจมีหนังสือเรียกหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ใหสงขอมูลหรือเอกสารใด ๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบการพิจารณาหรือใหมาชี้แจงได

๘๗

รางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดกรอบและเปาหมายการจัดบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ….

๕. สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(หมวด ๒ รางมาตรา ๑๕)
กําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนสวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เปนสํานักงานเลขานุการของ ก.ก.ถ. และรับผิดชอบในงานเลขานุการและกิจการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกระจายหนาที่และอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการกระจายหนาที่และ
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอตอ ก.ก.ถ.
(๓) ชวยเหลือ แนะนํา และประสานการปฏิบัติงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทําบริการสาธารณะทีจ่ ะกระจายหนาทีแ่ ละอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามกลไกและขั้นตอนตาม ๗.
(๔) ติดตามการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหไดมาตรฐานขั้นตํ่าตามที่ ๗.๓ กําหนด
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่
ก.ก.ถ. มอบหมาย ทั้งนี้ กําหนดใหมีเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน และเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงาน
๖. กรอบและเปาหมายในการจัดบริการสาธารณะขององคการปกครองสวนทองถิ่น
(หมวด ๓ รางมาตรา ๑๖ ถึงรางมาตรา ๒๔)
๖.๑ หนาที่และอํานาจทั่วไปในการจัดบริการสาธารณะ (รางมาตรา ๑๖)
บริการสาธารณะทีเ่ ปนหนาทีแ่ ละอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ มีดงั ตอไปนี้
(๑) บริการสาธารณะที่เปนหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยหนวยงานของรัฐไมพึงกระทํา
(๒) บริการสาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทํา โดยหนวยงานของรัฐมีสวนในการรวมมือ สงเสริม หรือสนับสนุน
(๓) บริการสาธารณะทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ อาจทําคูข นานกับหนวยงาน
ของรัฐ
๖.๒ หนาที่และอํานาจเฉพาะในการจัดบริการสาธารณะ (รางมาตรา ๑๗)
(๑) สําหรับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ไดแก กิจการที่กฎหมาย
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่จะตองจัดทํา
(๒) สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ไดแก กิจการที่กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจขององคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แลวแตกรณี เฉพาะที่กําหนดในกฎกระทรวง
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บริการสาธารณะตามความขางตนในเรื่องใดที่หนวยงานของรัฐจะเขาไป
จัดทําในพืน้ ทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ ใดไมไดเพียงใด ภายใตหลักเกณฑหรือเงือ่ นไขประการใด
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนดตามความพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบหรือแตละแหงตามความเหมาะสมก็ได และในกรณีท่ีมี
ความจําเปนตองถายโอนอํานาจ ใหกาํ หนดรายละเอียดการถายโอนอํานาจ ระยะเวลาและงบประมาณ
ที่จะตองโอนหรือจัดสรรไวดวย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจจัดทํา
บริการสาธารณะในเรือ่ งใดเปนการเฉพาะ ไมเปนการตัดอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการ
จัดทําบริการสาธารณะนั้น
๖.๓ แนวทางการดําเนินงานตามกฎกระทรวง (รางมาตรา ๑๘)
กฎกระทรวงตาม ๖.๒ ไมเปนการหามหนวยงานของรัฐในการสงเสริม สนับสนุน
หรือชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะดังกลาวและไมเปนการหาม
หนวยงานของรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในกรณีที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรองขอเพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐยังมี
อํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะตาม ๖.๒ ไมวา ทัง้ หมดหรือบางสวน การจัดทําบริการสาธารณะนัน้
ตองมีลกั ษณะเปนการประสานรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามคํารองขอขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อนึ่ง เมื่อมีกฎกระทรวงดังกลาวแลว ใหเปนหนาที่ของ ก.ก.ถ. ที่จะตองเสนอตอคณะ
รัฐมนตรีเพื่อแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับรายละเอียดการถายโอนอํานาจภายใน ๙๐ วัน
นับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวมีผลใชบังคับ ในการนี้ ในระหวางที่ยังมิไดมีการตรากฎหมายดังกลาว
ก.ก.ถ. จะเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตาม ๖.๘ ดวยก็ได
๖.๔. บริการสาธารณะทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนหนวยงานหลัก (รางมาตรา ๑๙)
(๑) สําหรับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ไดแก กิจการที่กฎหมาย
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจทําได และ ก.ก.ถ. มีมติวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีความพรอมที่จะเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
(๒) สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ไดแก กิจการที่กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจขององคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ แลวแตกรณี เฉพาะทีม่ ไิ ดกาํ หนดไวในกฎกระทรวง
ตาม ๖.๒ และ ก.ก.ถ. มีมติวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีความพรอมที่จะเปนหนวยงานหลัก
ในการจัดทํา
บริการสาธารณะตามความขางตนที่หนวยงานของรัฐดําเนินการอยูในเรื่องใด
สมควรถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเปนหนวยงานหลัก ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกลาวใหกําหนดใหมีการถายโอนโดยพิจารณาจากความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบหรือแตละแหงตามความเหมาะสม และในกรณีที่มี
ความจําเปนตองถายโอนอํานาจ ใหกาํ หนดรายละเอียดการถายโอนอํานาจ ระยะเวลาและงบประมาณ

๘๙

รางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดกรอบและเปาหมายการจัดบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ….

ที่จะตองโอนหรือจัดสรรไวดวย ทั้งนี้ มติของ ก.ก.ถ. ตาม (๑) และ (๒) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยใหนําความใน ๖.๓ มาใชบังคับกับการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐดวยโดยอนุโลม
๖.๕ บริการสาธารณะที่อาจทําคูขนานกับหนวยงานของรัฐ (รางมาตรา ๒๐)
บริการสาธารณะทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ อาจทําคูข นานกับหนวยงานของรัฐ
ไดแก กิจการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองจัดทําหรืออาจทําได หรือมีหนาที่และอํานาจ
ในการจัดทําบรรดาที่มิไดเปนบริการสาธารณะตาม ๖.๒ และ ๖.๔ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
กําหนดขอบเขตหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเพื่อใหเกิดการสงเสริมและ
สนับสนุนตอกัน ก.ก.ถ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จะประกาศแนวทางการดําเนินการดวย
ก็ไดและเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหมีผลใชบังคับ
๖.๖ ขอควรคํานึงเกีย่ วกับการออกกฎกระทรวง และประกาศแนวทางการดําเนินการ
(รางมาตรา ๒๑)
เพือ่ ประโยชนในการกระจายหนาทีแ่ ละอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
การดําเนินการออกกฎกระทรวงตาม ๖.๒ และ ๖.๔ สําหรับบริการสาธารณะที่เปนหนาที่และอํานาจ
โดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทํา และประกาศกําหนดแนวทางตาม ๖.๕ สําหรับบริการสาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการคูขนานกับรัฐ ใหคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ประโยชนที่ประชาชนในพื้นที่จะไดรับจากการจัดทําบริการสาธารณะนั้น
(๒) เปนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงปฏิบัติ
(๓) ศักยภาพ ความสามารถ และความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละรูปแบบหรือแตละแหงในการจัดทําบริการสาธารณะ
ทั้งนี้ การออกกฎกระทรวงตาม ๖.๒ และ ๖.๔ จะมีผลทําใหประชาชนในพื้นที่
ไมไดรบั ความสะดวกจากบริการสาธารณะมิได อยางไรก็ตาม กฎกระทรวงดังกลาวไมมผี ลทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ไมตอ งอยูภ ายใตการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบตามกฎหมาย หรือไมตอ งปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข หรือมาตรฐานอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดสําหรับการจัดทําบริการ
สาธารณะนั้น
๖.๗ การดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะแทนหนวยงานของรัฐ (รางมาตรา ๒๒)
บริการสาธารณะใดทีม่ กี ฎหมายกําหนดใหเปนหนาทีแ่ ละอํานาจของหนวยงาน
ของรัฐ เมื่อปรากฏวาหนวยงานของรัฐนั้นไมสามารถจัดทําบริการสาธารณะเพื่ออํานวยความสะดวก
แกประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ก.ก.ถ. เห็นวาเปนกรณี
ที่สมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะนั้นแทน ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) ให ก.ก.ถ. เสนอแนะคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเพิม่
เติมใหหนาทีแ่ ละอํานาจดังกลาวเปนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยเมือ่ พระราชกฤษฎีกาดังกลาว

๙๐

รางกฎหมายที่นาสนใจ

มีผลใชบังคับ ใหถือวาหนาที่และอํานาจตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานั้นเปนหนาที่และอํานาจ
ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ก.ก.ถ. จะเสนอแนะการออกกฎกระทรวงตาม
๖.๒ และ ๖.๔ พรอมกับพระราชกฤษฎีกาดังกลาวดวยก็ได
(๒) ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการตาม (๑) หรือมีความจําเปนตองมีการแกไข
เพิม่ เติมกฎหมายทีก่ าํ หนดใหเปนหนาทีแ่ ละอํานาจของหนวยงานของรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะ
ให ก.ก.ถ. เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเพือ่ แกไขเพิม่ เติมกฎหมายดังกลาว ทัง้ นี้ ใหจดั ทํารางกฎหมายดังกลาว
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้น
ในการดําเนินการตามความขางตน ให ก.ก.ถ. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
จากผูแทนหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบหรือรักษาการตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะ
เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําบริการสาธารณะ ประชาชนในพื้นที่ และผูมีสวนไดเสียอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวสอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และความพรอม
ในการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และเพือ่ ใหประชาชนในทองถิน่ ไดรบั บริการสาธารณะ
ที่ไดมาตรฐาน
๖.๘ การอํานวยความสะดวกดานอื่น ๆ แกประชาชนในพื้นที่ (รางมาตรา ๒๓)
นอกจากบริการสาธารณะทีเ่ ปนหนาทีแ่ ละอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ตาม ๖.๑ แลว หาก ก.ก.ถ. เห็นวาการกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่และอํานาจ
ในการอนุญาตตามกฎหมายใดแลวจะเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนในพื้นที่หรือจะ
ทําใหการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนในทองถิน่ มากขึน้ ก.ก.ถ. อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ใหความเห็นชอบใหมกี ารมอบหมาย
หรือแตงตัง้ ใหผบู ริหารทองถิน่ หรือพนักงานสวนทองถิน่ มีอาํ นาจในการอนุญาตดังกลาวดวยได และเมือ่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหมีผลดังตอไปนี้
(๑) ผูม อี าํ นาจในการอนุญาตตามกฎหมายมีอาํ นาจมอบหมายใหผบู ริหารทองถิน่
หรือพนักงานสวนทองถิ่นเปนผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนั้นได แมกฎหมายนั้นจะไดกําหนดหรือ
มิไดกําหนดใหมีการมอบหมายไวก็ตาม
(๒) ในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ นายทะเบียน ผูอนุญาต ผูรับแจง หรือ
ตําแหนงอื่นเพื่อใหมีอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมาย แมกฎหมายนั้นจะกําหนดใหตองแตงตั้งจาก
ขาราชการหรือเจาหนาทีข่ องรัฐในหนวยงานของรัฐนัน้ ก็ใหผมู อี าํ นาจแตงตัง้ มีอาํ นาจแตงตัง้ ใหผบู ริหาร
ทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่นเปนผูมอี ํานาจอนุญาตตามกฎหมายนั้นได
(๓) บรรดาคาธรรมเนียมใบอนุญาต เบี้ยปรับหรือคาบริการอื่นใดที่เรียกเก็บ
ตามกฎหมายที่มีการมอบหมายหรือแตงตั้งตาม (๑) หรือ (๒) ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด
ใหตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
การอนุญาตตามความขางตน ใหหมายความรวมถึงการอนุมัติ รับจดหรือ
ขึน้ ทะเบียนรับแจง และใหอาชญาบัตร ดวย ทัง้ นี้ เมือ่ มีการมอบหมายหรือแตงตัง้ ตาม (๑) หรือ (๒) แลว
ใหผูมอบหมาย หรือผูแตงตั้ง มีหนาที่กํากับดูแลใหผูไดรับมอบหมายหรือไดรับแตงตั้งปฏิบัติใหถูกตอง

๙๑

รางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดกรอบและเปาหมายการจัดบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ….

ตามกฎหมาย และมีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมายของผูไดรับมอบหมายหรือ
ไดรับแตงตั้งได และเมื่อไดระงับการดําเนินการใดแลวใหรายงานไปยังผูกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป
อยางไรก็ตาม ในการเสนอแนะดังกลาว ก.ก.ถ. ตองคํานึงถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทและแตละแหงที่แตกตางกันดวย
๖.๙ อํานาจในการจัดทําภารกิจตามทีไ่ ดกาํ หนดไวในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๒๔)
๖.๙.๑ ภารกิจในเรื่องใดที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงตาม ๖.๒ หรือ ๖.๔
หากเป น กรณี ที่ ป รากฏว า องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใดมี ค วามพร อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ นั้ น
ตามกฎหมาย ไมวาผูมีอํานาจตามกฎหมายในการมอบหมายหรือแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่จะ
เห็นเองหรือไดรับแจงจาก ก.ก.ถ. ใหผูมีอํานาจตามกฎหมายมีอํานาจและมอบอํานาจในการให
ความเห็นชอบ อนุมัติ หรืออนุญาตในเรื่องนั้น ใหผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่นของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น ดํ า เนิ น การแทนได และให มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง ให ผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
หรือพนักงานสวนทองถิ่นเปนพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจดําเนินการจัดทําภารกิจในเรื่องนั้นได
ในการนี้ ผูม อี าํ นาจตามกฎหมายจะกําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการใชอาํ นาจของผูบ ริหาร
ทองถิน่ และพนักงานสวนทองถิน่ ไวดว ยก็ได และในกรณีทผี่ บู ริหารทองถิน่ หรือพนักงานสวนทองถิน่ ซึง่
ไดรับมอบอํานาจหรือแตงตั้งไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดดังกลาว ผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายดังกลาวจะถอนการมอบอํานาจหรือการแตงตั้งก็ได
๖.๙.๒ การมอบอํานาจและการถอนการมอบอํานาจตาม ๖.๙.๑ ใหทําเปน
หนังสือ และผูรับมอบอํานาจจะมอบอํานาจตอไปมิได เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดใหมอบอํานาจ
ตอไปได ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูมอบอํานาจกําหนด
๖.๙.๓ กําหนดใหบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต เบี้ยปรับ คาปรับหรือ
รายไดอนื่ ใดอันเกิดจากการดําเนินการจัดทําภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีไ่ ดรบั ตาม ๖.๙.๑
ใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
๗. กลไกและขัน้ ตอนการกระจายหนาทีแ่ ละอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
(หมวด ๔ รางมาตรา ๒๕ ถึงรางมาตรา ๒๘)
๗.๑ หนาทีใ่ นการสนับสนุนการออกกฎกระทรวงและการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดทําบริการสาธารณะ (รางมาตรา ๒๕)
กําหนดใหสาํ นักงานมีหนาทีใ่ นการสํารวจ รวบรวม และวิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับ
ศักยภาพ ความสามารถ และความพรอมในการจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่
แตละรูปแบบและแตละแหง รวมทัง้ อุปสรรคและปญหาทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ เปนขอมูลสําหรับ ก.ก.ถ. ในการ
เสนอแนะการออกกฎกระทรวงตาม ๖.๒ หรือ ๖.๔ หรือดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดทําบริการสาธารณะไดมากขึ้นและ
อยางมีประสิทธิภาพ

๙๒

รางกฎหมายที่นาสนใจ

๗.๒ การดําเนินการภายหลังจากที่มีกฎกระทรวง (รางมาตรา ๒๖)
เมื่อมีการออกกฎกระทรวงตาม ๖.๒ หรือ ๖.๔ แลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) กําหนดใหหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะนั้น ดําเนินการให
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวงใหแลวเสร็จภายใน ๓ ป ในระหวาง
เวลาดังกลาว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเริ่มจัดทําบริการสาธารณะนั้น โดยใหหนวยงานของรัฐ
ใหความรวมมือและชวยเหลือเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดทําบริการสาธารณะนั้น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ในกรณีตาม (๑) หนวยงานของรัฐตองอนุญาตหรือโอนทรัพยสินที่เปน
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการจัดทําบริการสาธารณะนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวไดตลอดเวลาที่จัดทําบริการสาธารณะนั้น ในการโอน
ทรัพยสินดังกลาว ถาเปนทรัพยสินของหนวยงานของรัฐที่ไมใชรัฐวิสาหกิจ ใหโอนใหโดยไมคิดมูลคา
ในกรณี ที่ เ ป น ทรั พ ย สิ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ รั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น จะโอนให เ ปล า หรื อ คิ ด ราคาตามมู ล ค า
ทางบั ญ ชี ณ วั น ที่ โ อน ก็ ไ ด ระยะเวลาที่ จ ะกํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ชํ า ระราคา
ดั ง กล า ว ให คํ า นึ ง ถึ ง ฐานะทางการเงิ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น ในกรณี ที่ มี ป  ญ หา
เกี่ ย วกั บ มู ล ค า ทรั พ ย สิ น หรื อ ระยะเวลาการชํ า ระเงิ น ที่ ไ ม อ าจตกลงกั น ได ให ดํ า เนิ น การตามที่
ก.ก.ถ. วินิจฉัย
(๓) ในกรณีทอี่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดทําบริการสาธารณะตาม (๑) อยูแ ลว
และมีหนวยงานของรัฐจัดทําบริการสาธารณะในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นอยูดวย
ให ห น ว ยงานของรั ฐ ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
ตาม ๖.๒ ใหแลวเสร็จ ซึ่งตองไมชากวา ๓ ป นับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ และใหนําความ
ใน (๒) มาใชบังคับกับทรัพยสินของหนวยงานของรัฐที่ตองเลิกใชดวยโดยอนุโลม
(๔) เมื่อปรากฏวามีบริการสาธารณะใดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
แตประชาชนไมไดรับความสะดวกหรือการจัดทําบริการสาธารณะนั้นไมมีประสิทธิภาพ หรือตํ่ากวา
มาตรฐานขั้นตํ่าตามที่กําหนดไวใน ๗.๓ ให ก.ก.ถ. ปรับปรุงกฎกระทรวงตาม ๖.๒ และ ๖.๔ เพื่อให
หนวยงานของรัฐเขาไปจัดทําบริการสาธารณะนั้นได ในระหวางที่ยังมิไดมีการปรับปรุงกฎกระทรวง
ดังกลาว ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนในการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน หนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของจะจัดทําบริการสาธารณะนั้นไปพลางกอนก็ได
๗.๓ การกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของบริการสาธารณะ (รางมาตรา ๒๗)
เพื่อเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนที่จะไดรับบริการสาธารณะ
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีคุณภาพ ให ก.ก.ถ. รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของบริการสาธารณะที่องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ตองจัดทํา และประกาศใหประชาชนทราบเปนการทัว่ ไป ทัง้ นี้ มาตรฐานขัน้ ตํา่ ตามความขางตน
อยางนอยตองคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเปนสําคัญ

๙๓

รางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดกรอบและเปาหมายการจัดบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ….

๗.๔ การซ อ มแซมหรื อ ปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย สิ น หรื อ โครงสร า งพื้ น ฐานของบริ ก าร
สาธารณะ (รางมาตรา ๒๘)
๗.๔.๑ การจัดทําบริการสาธารณะของหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด หากทรัพยสินหรือโครงสรางพื้นฐานสําหรับบริการสาธารณะนั้น
เกิดความชํารุด หรือเสียหาย มีความจําเปนตองซอมแซม ปรับปรุง หรือปองกัน โดยรีบดวน
เมือ่ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดแจงใหหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของดําเนินการแลว หนวยงานของรัฐนัน้
มิไดดําเนินการภายในเวลาอันสมควร ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บริการสาธารณะนั้นอยูในเขต
มีอํานาจเขาซอมแซมหรือปรับปรุงไดตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่มีกฎหมายหามมิใหบุคคลอื่นใด
นอกจากหนวยงานของรัฐนัน้ เขาไปหรือกระทําการใดกับบริการสาธารณะนัน้ มิใหนาํ กฎหมายดังกลาว
มาใชบังคับกับการเขาไปและการซอมแซมหรือปรับปรุงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
๗.๔.๒ ความตาม ๗.๔.๑ ใหใชบงั คับกับกรณีบริการสาธารณะประสบหรือกอ
ใหเกิดภยันตรายอยางรายแรงดวยโดยอนุโลม โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีบ่ ริการสาธารณะนัน้
อยูใ นเขตมีอาํ นาจเขาไประงับหรือปองกันภยันตรายนัน้ ไดโดยไมตอ งแจงใหหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของ
ทราบกอนได แตตองแจงใหหนวยงานของรัฐนั้นทราบทันทีที่ทําได
๗.๔.๓ ในการดําเนินการ ๗.๔.๑ หรือ ๗.๔.๒ หากเกิดความเสียหายใดเกิดขึน้
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมตองรับผิดชอบ ทั้งนี้ คาใชจายในการซอมแซม ปรับปรุง หรือปองกัน
ตาม ๗.๔.๑ หรือการระงับหรือปองกันภยันตรายตาม ๗.๔.๒ เปนจํานวนเทาใด ใหหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของชดใชใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นรองขอ
๘. ความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชน
(หมวด ๕ รางมาตรา ๒๙ ถึงรางมาตรา ๓๒)
๘.๑ ความรวมมือระหวางหนวยงานในการจัดทําบริการสาธารณะ (รางมาตรา ๒๙)
๘.๑.๑ ในการจัดทําบริการสาธารณะตาม ๖.๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีอํานาจรวมมือกันดําเนินการกับหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประหยัด และสามารถบริการไดอยางทั่วถึง
๘.๑.๒ ในกรณีที่ ก.ก.ถ. เห็นวาการจัดทําบริการสาธารณะใด หากองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ไดรว มมือกันดําเนินการจะทําใหบริการสาธารณะนัน้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกิดความคุม คา และเปนการอํานวยความสะดวกตอประชาชนยิง่ ขึน้ ก.ก.ถ. จะประกาศกําหนดใหบริการ
สาธารณะนั้นเปนบริการสาธารณะที่ตองมีการรวมมือกันก็ได
๘.๑.๓ การรวมมือกันตาม ๘.๑.๑ และ ๘.๑.๒ หมายความถึงการจัดตัง้ องคกร
รวมกัน การรวมกันดําเนินกิจการ การลงทุนรวมกัน การบริหารกิจการรวมกัน หรือการรวมมือกันโดย
วิธีอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๘.๑.๔ เมือ่ ประกาศตาม ๘.๑.๒ มีผลใชบงั คับแลว องคกรปกครองสวนทองถิน่
ตองจัดทําบริการสาธารณะที่ ก.ก.ถ. ประกาศกําหนดตาม ๘.๑.๒ โดยการรวมมือกัน เวนแต ก.ก.ถ.
จะกําหนดขอยกเวนไวเปนอยางอื่น

๙๔
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๘.๑.๕ การจัดทําบริการสาธารณะรวมกันตาม ๘.๑.๑ เมือ่ ไดรบั ความเห็นชอบ
จากสภาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีเ่ กีย่ วของแลว การจัดทําบริการสาธารณะดังกลาวในเขตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมกัน มิใหถือวาเปนการทํากิจการนอกเขต
๘.๒ อํานาจดําเนินภารกิจในบริการสาธารณะและการพิจารณาคาภาระ (รางมาตรา ๓๐)
บริการสาธารณะใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนภารกิจของหนวยงานของรัฐ
โดยบุคคลอื่นจะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับอนุญาต และหนวยงานของรัฐนั้นไมสามารถใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดอยางทัว่ ถึงภายในเวลาทีอ่ งคกรปกครอง
สวนทองถิน่ รองขอ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ มีอาํ นาจดําเนินภารกิจนัน้ ได โดยมิใหนาํ กฎหมาย
ทีห่ า มมิใหบคุ คลอืน่ ทําภารกิจนัน้ มาใชบงั คับกับการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และในกรณีที่การดําเนินภารกิจนั้นจําเปนตอง
เชื่อมตอหรือใชประโยชนจากทรัพยสินหรือกิจการของหนวยงานของรัฐเพื่อประโยชนในการบริการ
ประชาชน หนวยงานของรัฐจะปฏิเสธมิใหเชื่อมตอหรือใชประโยชนไมได และในกรณีที่หนวยงานของ
รัฐเปนรัฐวิสาหกิจจะเรียกเก็บคาภาระใดเกินสมควรไมได การพิจารณาความสมควรแหงคาภาระใดให
คํานึงถึงฐานะทางการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาระที่ประชาชนผูใชบริการจะตองรับ
เปนสําคัญ
ในกรณีทไี่ มอาจตกลงกันเกีย่ วกับคาภาระได ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เสนอเรื่องตอ ก.ก.ถ. เพื่อวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ ก.ก.ถ. ใหเปนที่สุด ในระหวาง
ที่ยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.ก.ถ. รัฐวิสาหกิจตองอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชื่อมตอหรือใช
ประโยชนจากทรัพยสินของตนตามคํารองขอขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปพลางกอน
๘.๓ การจัดทําความตกลงรวมกันในการจัดทําบริการสาธารณะ (รางมาตรา ๓๑)
ในการรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะตาม ๘.๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ตองจัดทําความตกลงรวมกัน ซึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญตามที่
ก.ก.ถ. กําหนด และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงสําเนาขอตกลงให ก.ก.ถ. ทราบดวย ทั้งนี้
ในกรณีที่ ก.ก.ถ. เห็นวาบันทึกความตกลงดังกลาวจะกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่เกี่ยวของอยางรายแรง หรือจะกอใหเกิดความเดือดรอนอยางรุนแรงแกประชาชน ใหแจงใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานของรัฐที่ทําขอตกลงดําเนินการแกไขโดยเร็ว
๘.๔ การเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค (รางมาตรา ๓๒)
กําหนดใหเปนหนาที่ของ ก.ก.ถ. ที่จะสงเสริม สนับสนุน และดูแลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ รวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชนและอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนไดอยางแทจริง ในกรณีที่ปรากฏวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งใดเปนอุปสรรคตอการดําเนินการดังกลาว ใหเปนหนาทีข่ อง ก.ก.ถ.
ที่จะตองเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยเร็ว

๙๕

รางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดกรอบและเปาหมายการจัดบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ….

๙. การจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (หมวด ๖ รางมาตรา ๓๓ ถึง
รางมาตรา ๓๕)
๙.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรภาษีอากรและเงินอุดหนุน (รางมาตรา ๓๓)
การจัดสรรภาษีอากรและเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปน
ไปตามกฎหมายวาดวยรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๙.๒ แนวทางการจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษี (รางมาตรา ๓๔)
๙.๒.๑ เพือ่ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ สามารถจัดทําบริการสาธารณะตาม
หนาที่และอํานาจไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองจัดระบบภาษีหรือการจัดสรร
ภาษีทเี่ หมาะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีรายไดของตนเองเพียงพอทีจ่ ะจัดทําบริการสาธารณะ
ตามหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละรูปแบบและเกิดความทัดเทียมกันแก
ประชาชนไมวาจะอยูในเขตการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบใด
๙.๒.๒ ในระหวางที่ยังไมสามารถดําเนินการตาม ๙.๒.๑ ได ใหรัฐจัดสรรเงิน
อุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นทุกปจนกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีรายได
เพียงพอตาม ๙.๒.๑
๙.๒.๓ เพือ่ ประโยชนในการกําหนดความเพียงพอตาม ๙.๒.๑ ให ก.ก.ถ. เสนอ
จํานวนรายไดพนื้ ฐานขัน้ ตนทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ แตละรูปแบบจะพึงตองมีตอ คณะรัฐมนตรีเพือ่
ใหความเห็นชอบ และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหถือเปนเปาหมายในการจัดระบบภาษี
หรือการจัดสรรภาษีตาม ๙.๒.๑ และการจัดสรรเงินอุดหนุนตาม ๙.๒.๒
๙.๒.๔ ในการเสนอแนะตาม ๙.๒.๓ ก.ก.ถ. จะเสนอจํานวนรายไดพื้นฐาน
ขั้นตนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงดวยก็ได
๙.๒.๕ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีรายไดไมถึงรายไดพื้นฐานขั้นตนตาม
๙.๒.๓ ให ก.ก.ถ. นําเงินจัดสรรที่รัฐจัดใหตาม ๙.๒.๒ จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจนมี
รายไดถึงจํานวนรายไดพื้นฐานขั้นตนกอน เหลือเทาใดจึงนําไปจัดสรรตามหลักเกณฑที่ ก.ก.ถ. กําหนด
แตในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไมเรียกเก็บภาษี อากร หรือรายไดที่พึงเรียกเก็บเปนจํานวน
เทาใด ใหนําจํานวนดังกลาวหักออกจากเงินอุดหนุนที่จะจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
๙.๓ การสงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเพื่อพัฒนาทองถิ่น (รางมาตรา ๓๕)
กํ า หนดให เ ป น หน า ที่ ข อง ก.ก.ถ. ที่ จ ะเสนอแนะต อ คณะรั ฐ มนตรี แ ละ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริม สนับสนุน และดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีขีดความสามารถในการจัดหารายไดใหเพียงพอตอความจําเปนในการยกระดับทองถิ่นใหเจริญและ
พัฒนายิ่งขึ้น
๑๐. บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๓๖ ถึงรางมาตรา ๔๑)
๑๐.๑ การอางถึงกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองตาง ๆ (รางมาตรา ๓๖)
บรรดากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใด
ทีอ่ า งถึงกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่

๙๖

รางกฎหมายที่นาสนใจ

หรือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอางถึง
พระราชบัญญัตินี้ และที่อางถึงคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
ใหถอื วาอางถึงคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
๑๐.๒ กรรมการในวาระเริ่มแรก (รางมาตรา ๓๗)
ในวาระเริ่มแรก ใหกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒๒ ซึ่งเปนกรรมการอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ เปนกรรมการตาม ๔.๑ (๔) หรือ (๕) แหงพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี จนกวาจะพนจาก
ตําแหนงตาม ๔.๓ หรือ ๔.๔ โดยใหนับวาระการดํารงตําแหนงและระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนวาระการดํารงตําแหนงและระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
ทั้งนี้ กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกกันเองหรือการสรรหาที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
และใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปจนกวานายกรัฐมนตรี
จะยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลง
๑๐.๓ การใชบังคับแผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการ (รางมาตรา ๓๘)
กําหนดใหแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
แผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มผี ลใชบังคับ ยังคงใชไดตอ ไปจนกวา
แผนดังกลาวจะสิน้ อายุ เวนแตจะมีกฎกระทรวงตาม ๖.๒ มีผลใชบงั คับสําหรับกิจการใด ใหแผนดังกลาว
สําหรับกิจการนั้นเปนอันสิ้นสุดลงตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว
ในวาระเริ่มแรก การออกกฎกระทรวงตาม ๖.๒ และ ๖.๔ ใหคํานึงถึงความ
สอดคลองกับแผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการตามความขางตนดวยเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
ประกอบดวย
...
(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสองคน
ผูบริหารเทศบาลสามคน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาคน และผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผูบริหารเมืองพัทยาหรือผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคน ทั้งนี้ โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทเลือก
กันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหารราชการแผนดิน
ดานการพัฒนาทองถิ่น ดานเศรษฐศาสตร ดานการปกครองสวนทองถิ่นในสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย
ทั้งนี้ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด.
๒

๙๗

รางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดกรอบและเปาหมายการจัดบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ….

๑๐.๔ การใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร (รางมาตรา ๓๙)
กําหนดใหพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในหมวด ๓ การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร ยังคงใชบังคับ
ตอไปจนกวากฎหมายวาดวยรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลใชบังคับ โดยใหหนาที่
และอํานาจในสวนที่เกี่ยวของของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
ในวาระเริม่ แรก หลักเกณฑการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่ไดกําหนดและใชอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชไดตอไปจนกวาคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกําหนดหรือจัดสรรใหมหรือจนกวากฎหมาย
วาดวยรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลใชบังคับ
๑๐.๕ การใชบังคับระเบียบและประกาศ (รางมาตรา ๔๐)
กําหนดใหบรรดาระเบียบและประกาศทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังมีผลใชบังคับอยู
ในวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ ใหยงั คงใชบงั คับไดตอ ไปเทาทีไ่ มขดั หรือแยงกับพระราชบัญญัตนิ ี้
๑๐.๖ สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
(รางมาตรา ๔๑)
กํ า หนดให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน อํานาจหนาที่
หนี้ สิทธิ เงินงบประมาณ และบรรดาขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สํ า นั ก งานปลั ด
สํานักนายกรัฐมนตรีมาเปนของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัตินี้

ง. บทสรุป
รางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดกรอบและเปาหมายการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. .... จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับ มาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึง่ ไดกาํ หนดหลักการเกีย่ วกับหนาทีแ่ ละอํานาจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงการกําหนดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไก
และขั้นตอนในการกระจายหนาที่และอํานาจดังกลาว ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับ
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

หนาที่และอํานาจของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย ดังนั้น จึงมีความจําเปนตอง
มีการกําหนดกรอบและเปาหมายการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการ
กําหนดกลไกและขัน้ ตอนการกระจายหนาทีแ่ ละอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ ประโยชน
ในการดําเนินการใหการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่
และเพือ่ ใหเกิดความชัดเจนระหวางหนาทีแ่ ละอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ กับหนวยงานของ
รัฐในการดูแลและการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมการสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่
อยางไรก็ดี ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองผานการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งจะตองพิจารณาใหรอบคอบและรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายอยาง
รอบดาน เพื่อใหกฎหมายมีความเปนธรรมกับทุกฝาย ตลอดจนสามารถใชบังคับไดในทางปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนของประเทศชาติและประชาชนตอไป

ทานผูอ า นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ ดมีความประสงคตอ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
รางพระราชบัญญัตฉิ บับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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