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  * ขอมลู ณ วนัที ่๑๖ มถินุายน ๒๕๖๓.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัต ิณ ปจจุบัน* 
 รางพระราชบัญญัติกําหนดกรอบและเปาหมายการจัดบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. .... จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการกําหนดกรอบและเปาหมาย
การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังกลไกและข้ันตอนการกระจายหนาทีแ่ละ
อาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการดาํเนนิการใหการจัดทาํบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสอดคลองและเปนไปตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒๕๐ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย และเพือ่ใหเกิดความชดัเจนระหวางหนาทีแ่ละอาํนาจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐในการดูแลและการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมการสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที ่

 ปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีอยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นในกระบวนการกอน
การตรากฎหมายจากผูที่เกี่ยวของ บนเว็บไซต http://www.krisdika.go.th/law-draft-under-
consideration-by-the-office-of-the-council-of-state ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติกําหนดกรอบและเปาหมาย
การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. .... 

หลักการ
 ใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนดกรอบและเปาหมายการจัดบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

รางพระราชบัญญัติ
กําหนดกรอบและเปาหมายการจัดบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ....
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ร�างพระราชบญัญติักาํหนดกรอบและเป�าหมายการจดับรกิารสาธารณะ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. ….

๘๔

เหตุผล
 โดยที่การดูแลและการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใด ที่สมควรกําหนด
ใหเปนหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ หรือใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่เปนหนวยงานหลกัในการดาํเนนิการใด จาํเปนตองมกีารกาํหนดกรอบและเปาหมาย
การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังกลไกและข้ันตอนการกระจายหนาที่
และอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามบทบัญญัติ มาตรา ๒๕๐ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเพื่อใหเกิดความชัดเจนระหวางหนาที่และอํานาจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐในการดูแลและการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมการสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป  
 ๑. บทนิยาม (รางมาตรา ๔)
  ในพระราชบัญญัตินี้   
           “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

องคการบรหิารสวนตาํบล กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา และองคกรปกครองสวนทองถิน่อืน่ ทีม่กีฎหมาย
จัดต้ัง

  “บริการสาธารณะ” หมายความวา การดําเนินการใด ๆ ที่มุงตอประโยชน ความสุข 
การอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย การศึกษา การสาธารณสุข และการพัฒนาหรือสงเคราะห
ความเปนอยูของประชาชนเปนสวนรวม และใหหมายความรวมถึงกิจกรรมสาธารณะดวย

  “กจิกรรมสาธารณะ” หมายความวา กจิกรรมท่ีจดัทาํขึน้เพือ่ใหประชาชน หรอืชุมชน
เขามามีสวนรวมหรือเพื่อจูงใจใหประชาชนหรือชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการอันเปนประโยชน
ตอการอยูรวมกันของประชาชนทั้งในดานความสามัคคี การรักษาความสงบเรียบรอย การบํารุงรักษา
ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา การทองเที่ยว กีฬา และกิจกรรมอื่นใดท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ

  “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น

  “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

  “สาํนกังาน” หมายความวา สาํนกังานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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 ๒. การยกเลิกกฎหมายอ่ืน (รางมาตรา ๓)
  กําหนดใหยกเลิก
  (๑) พระราชบัญญตักิาํหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
  (๒) พระราชบัญญตักิาํหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
 ๓. ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๕)
  กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก

กฎกระทรวง เพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี ้โดยกฎกระทรวงนัน้ เมือ่ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว
ใหใชบังคับได

 ๔. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (หมวด ๑ 
รางมาตรา ๖ ถึงรางมาตรา ๑๔)

  ๔.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ “ก.ก.ถ.” (รางมาตรา ๖)
   กาํหนดใหมคีณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่

คณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.ก.ถ.” ประกอบดวย
   (๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีกําหนด เปนประธานกรรมการ
   (๒) รฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงั รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย และ

รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรกีาํหนด ซึง่กรรมการตาม (๒) นี ้จะมอบอาํนาจหรอื
มอบหมายใหบุคคลอื่นมาประชุมแทนมิได เวนแตเปนการมอบใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

   (๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
และผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งกรรมการตาม (๓) นี้ ตองมาประชุมดวยตนเอง 
การมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาวมาประชุมแทนอาจทําไดเปนครั้งคราว
แตไมทําใหพนจากความรับผิด

   (๔) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน ๑๒ คน ประกอบดวยผูบริหาร
ทองถ่ินซึ่งเปนผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน ๒ คน ผูแทนเทศบาลจํานวน ๓ คน ผูแทน
องคการบริหารสวนตําบลจํานวน ๕ คน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และผูแทนผูบริหารเมืองพัทยา
หรอืผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืนทีม่กีฎหมายจัดตัง้จํานวน ๑ คน ทัง้นี ้โดยใหผูบรหิารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด

   (๕) ผูทรงคุณวฒุจิาํนวน ๑๒ คน ประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรู ความเช่ียวชาญ
ในดานการบริหารราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถ่ิน ดานเศรษฐศาสตร ดานการปกครอง
ในสาขารฐัศาสตร หรอืรฐัประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย อยางนอยดานละ ๑ คน ทัง้นี ้การสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
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ร�างพระราชบญัญติักาํหนดกรอบและเป�าหมายการจดับรกิารสาธารณะ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. ….

๘๖

   กาํหนดใหเลขาธกิารเปนกรรมการและเลขานกุาร ทัง้นี ้สวนราชการใดทีม่หีวัหนา
สวนราชการเปนกรรมการโดยตําแหนง ไมปฏบิตัติามมติของ ก.ก.ถ. ใหถอืวาหวัหนาสวนราชการซ่ึงเปน
กรรมการน้ันจงใจไมปฏบิติัตามกฎหมายและใหถอืเปนความผิดวนิยัอยางรายแรง เวนแตกรรมการโดย
ตําแหนงนั้นลงมติไมเห็นดวยหรือไดมีขอสังเกตตอมติของ ก.ก.ถ. น้ันแลว อนึ่ง การไมเขารวมประชุม
ไมวาดวยเหตุใด ไมเปนเหตุใหไมตองปฏิบัติตามความขางตน

  ๔.๒ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ(รางมาตรา ๗)
   (๑) มีสัญชาติไทย
   (๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๓๕ ปบริบูรณ
   (๓) มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี
   (๔) ไมเปนบคุคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรอืคนเสมือนไรความสามารถ
   (๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   (๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรอืใหออกจากหนวยงานของรัฐ เพราะทุจริต

ตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
   (๗) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจาง

ของหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
   (๘) ไมเปนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ 

กรรมการหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมืองหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

  ๔.๓ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ (รางมาตรา ๘ ถึงรางมาตรา ๙)
   กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิมวีาระอยูในตาํแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรบัแตงตัง้

เปนกรรมการอกีไดแตจะเปนกรรมการตดิตอกนัเกิน ๒ วาระมไิด สาํหรบักรณไีดรบัแตงตัง้แทนตาํแหนง
ที่วาง ใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน

   ในกรณทีีก่รรมการตาม ๔.๑ (๔) หรอืกรรมการผูทรงคณุวุฒวิางลงใหดาํเนนิการ
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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ร�างกฎหมายที่น�าสนใจ

๘๗

   (๔)  ขาดคณุสมบัตหิรอืมลีกัษณะตองหามตาม ๔.๒ สาํหรบักรรมการผูทรงคณุวุฒิ
   (๕) นายกรัฐมนตรีใหพนจากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที ่มคีวามประพฤติ

เสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ สําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
  ๔.๕ องคประชุมของกรรมการ (รางมาตรา ๑๑)
   การประชมุของ ก.ก.ถ. ตองมกีรรมการมาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวน

กรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยูจึงจะเปนองคประชุม โดยในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูใน
ที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานใน
ที่ประชุม สาํหรับการวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก 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 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมมือกัน

ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ หรือรวมกับหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนดําเนินการ
   (๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับ

หนาที่และอํานาจที่กําหนดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงิน
อุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

   (๔) เสนอแนะตอคณะรฐัมนตรใีหมกีารปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจากภาษีและอากร

   (๕) กําหนดกลไกและข้ันตอนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถปฏิบัติ
หนาที่ตามกรอบและเปาหมายตาม ๖. ไดอยางมีประสิทธิภาพ

   (๖) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการตรากฎหมาย กฎ และระเบียบ 
รวมท้ังมาตรการหรือแผนงานท่ีจาํเปนเพ่ือเรงรดัใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบตัหินาทีไ่ด
ตามกรอบและเปาหมายตาม ๖.

   (๗) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามกลไกและข้ันตอนตาม ๗. เสนอ
คณะรัฐมนตรีอยางนอยปละ ๑ ครั้ง

   (๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
   เมื่อมีความจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ก.ก.ถ. อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อดําเนินการใด ๆ ตามท่ี ก.ก.ถ. มอบหมายได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติตาม ๔.๕ มาใชบังคับ
กับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม อนึ่ง ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให ก.ก.ถ. มีอํานาจมีหนังสือเรียกหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ใหสงขอมูลหรือเอกสารใด ๆ 
ที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบการพิจารณาหรือใหมาชี้แจงได
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ร�างพระราชบญัญติักาํหนดกรอบและเป�าหมายการจดับรกิารสาธารณะ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. ….

๘๘

 ๕. สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(หมวด ๒ รางมาตรา ๑๕)

  กําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนสวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีหนาที่และอํานาจดังตอไปน้ี

  (๑) เปนสํานกังานเลขานกุารของ ก.ก.ถ. และรบัผดิชอบในงานเลขานกุารและกจิการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกระจายหนาที่และอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

  (๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการกระจายหนาท่ีและ
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอตอ ก.ก.ถ.

  (๓) ชวยเหลือ แนะนํา และประสานการปฏิบัติงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานของรัฐทีร่บัผดิชอบในการจัดทาํบรกิารสาธารณะท่ีจะกระจายหนาทีแ่ละอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามกลไกและข้ันตอนตาม ๗. 

  (๔) ติดตามการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่อใหไดมาตรฐานขั้นตํ่าตามที่ ๗.๓ กําหนด

  (๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงาน หรือตามท่ี 
ก.ก.ถ. มอบหมาย ทั้งนี้ กําหนดใหมีเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน และเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงาน

 ๖. กรอบและเปาหมายในการจัดบริการสาธารณะขององคการปกครองสวนทองถิ่น
(หมวด ๓ รางมาตรา ๑๖ ถึงรางมาตรา ๒๔)

      ๖.๑ หนาท่ีและอํานาจท่ัวไปในการจัดบริการสาธารณะ (รางมาตรา ๑๖) 
   บรกิารสาธารณะท่ีเปนหนาทีแ่ละอาํนาจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ มดีงัตอไปนี้
   (๑) บริการสาธารณะที่เปนหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น โดยหนวยงานของรัฐไมพึงกระทํา
   (๒) บริการสาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการ

จัดทํา โดยหนวยงานของรัฐมีสวนในการรวมมือ สงเสริม หรือสนับสนุน
   (๓) บริการสาธารณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจทําคูขนานกับหนวยงาน

ของรัฐ
  ๖.๒ หนาที่และอํานาจเฉพาะในการจัดบริการสาธารณะ (รางมาตรา ๑๗)
   (๑) สําหรับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ไดแก กิจการท่ีกฎหมาย

จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่จะตองจัดทํา

   (๒) สําหรบัองคการบรหิารสวนจงัหวดั กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา หรอืองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ไดแก กิจการท่ีกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจขององคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แลวแตกรณี เฉพาะที่กําหนดในกฎกระทรวง
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๘๙

   บริการสาธารณะตามความขางตนในเรื่องใดที่หนวยงานของรัฐจะเขาไป
จดัทาํในพืน้ทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่ใดไมไดเพยีงใด ภายใตหลกัเกณฑหรอืเงือ่นไขประการใด 
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ในกฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนดตามความพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบหรือแตละแหงตามความเหมาะสมก็ได และในกรณีที่มี
ความจําเปนตองถายโอนอํานาจ ใหกาํหนดรายละเอียดการถายโอนอํานาจ ระยะเวลาและงบประมาณ
ที่จะตองโอนหรือจัดสรรไวดวย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจจัดทํา
บรกิารสาธารณะในเรือ่งใดเปนการเฉพาะ ไมเปนการตัดอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะนั้น

  ๖.๓ แนวทางการดําเนินงานตามกฎกระทรวง (รางมาตรา ๑๘)
   กฎกระทรวงตาม ๖.๒ ไมเปนการหามหนวยงานของรัฐในการสงเสรมิ สนับสนนุ 

หรือชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะดังกลาวและไมเปนการหาม
หนวยงานของรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในกรณีที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรองขอเพ่ือประโยชนของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐยังมี
อาํนาจในการจัดทาํบริการสาธารณะตาม ๖.๒ ไมวาทัง้หมดหรือบางสวน การจัดทาํบริการสาธารณะน้ัน
ตองมีลกัษณะเปนการประสานรวมมือกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามคํารองขอขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อนึ่ง เมื่อมีกฎกระทรวงดังกลาวแลว ใหเปนหนาที่ของ ก.ก.ถ. ที่จะตองเสนอตอคณะ
รัฐมนตรีเพื่อแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับรายละเอียดการถายโอนอํานาจภายใน ๙๐ วัน
นับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวมีผลใชบังคับ ในการนี ้ในระหวางที่ยังมิไดมีการตรากฎหมายดังกลาว 
ก.ก.ถ. จะเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตาม ๖.๘ ดวยก็ได

  ๖.๔. บรกิารสาธารณะทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่เปนหนวยงานหลกั (รางมาตรา ๑๙)
   (๑) สําหรับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ไดแก กิจการท่ีกฎหมาย

จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจทําได และ ก.ก.ถ. มีมติวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีความพรอมที่จะเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา

   (๒) สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ไดแก กิจการท่ีกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจขององคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
หรอืองคกรปกครองสวนทองถ่ินอืน่ทีม่กีฎหมายจัดต้ัง แลวแตกรณ ีเฉพาะท่ีมไิดกาํหนดไวในกฎกระทรวง
ตาม ๖.๒ และ ก.ก.ถ. มีมติวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีความพรอมที่จะเปนหนวยงานหลัก
ในการจัดทํา

   บริการสาธารณะตามความขางตนท่ีหนวยงานของรัฐดําเนินการอยูในเรื่องใด
สมควรถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเปนหนวยงานหลัก ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกลาวใหกําหนดใหมีการถายโอนโดยพิจารณาจากความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบหรือแตละแหงตามความเหมาะสม และในกรณีที่มี
ความจําเปนตองถายโอนอํานาจ ใหกาํหนดรายละเอียดการถายโอนอํานาจ ระยะเวลาและงบประมาณ
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creo




ร�างพระราชบญัญติักาํหนดกรอบและเป�าหมายการจดับรกิารสาธารณะ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. ….

๙๐

ที่จะตองโอนหรือจัดสรรไวดวย ทั้งนี้ มติของ ก.ก.ถ. ตาม (๑) และ (๒) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยใหนําความใน ๖.๓ มาใชบังคับกับการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐดวยโดยอนุโลม

  ๖.๕ บริการสาธารณะท่ีอาจทําคูขนานกับหนวยงานของรัฐ (รางมาตรา ๒๐)
   บรกิารสาธารณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถิน่อาจทําคูขนานกับหนวยงานของรัฐ 

ไดแก กิจการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองจัดทําหรืออาจทําได หรือมีหนาที่และอํานาจ
ในการจัดทําบรรดาที่มิไดเปนบริการสาธารณะตาม ๖.๒ และ ๖.๔ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
กําหนดขอบเขตหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดการสงเสริมและ
สนับสนุนตอกัน ก.ก.ถ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จะประกาศแนวทางการดําเนินการดวย
ก็ไดและเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหมีผลใชบังคับ

  ๖.๖ ขอควรคํานงึเกีย่วกบัการออกกฎกระทรวง และประกาศแนวทางการดาํเนินการ
(รางมาตรา ๒๑)

   เพือ่ประโยชนในการกระจายหนาทีแ่ละอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
การดําเนินการออกกฎกระทรวงตาม ๖.๒ และ ๖.๔ สําหรับบริการสาธารณะท่ีเปนหนาที่และอํานาจ
โดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทํา และประกาศกําหนดแนวทางตาม ๖.๕ สําหรับบริการสาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการคูขนานกับรัฐ ใหคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้

   (๑) ประโยชนที่ประชาชนในพ้ืนท่ีจะไดรับจากการจัดทําบริการสาธารณะน้ัน
   (๒) เปนภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงปฏิบัติ
   (๓) ศักยภาพ ความสามารถ และความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แตละรูปแบบหรือแตละแหงในการจัดทําบริการสาธารณะ
   ทั้งนี้ การออกกฎกระทรวงตาม ๖.๒ และ ๖.๔ จะมีผลทําใหประชาชนในพ้ืนที่

ไมไดรบัความสะดวกจากบรกิารสาธารณะมไิด อยางไรกต็าม กฎกระทรวงดงักลาวไมมผีลทาํใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ไมตองอยูภายใตการกาํกบั ตดิตาม และตรวจสอบตามกฎหมาย หรือไมตองปฏบิตัิ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข หรือมาตรฐานอ่ืนใดตามที่มีกฎหมายกําหนดสําหรับการจัดทําบริการ
สาธารณะนั้น

  ๖.๗ การดําเนินการจัดทาํบริการสาธารณะแทนหนวยงานของรัฐ (รางมาตรา ๒๒)
   บรกิารสาธารณะใดท่ีมกีฎหมายกําหนดใหเปนหนาทีแ่ละอํานาจของหนวยงาน

ของรัฐ เมื่อปรากฏวาหนวยงานของรัฐน้ันไมสามารถจัดทําบริการสาธารณะเพื่ออํานวยความสะดวก
แกประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ก.ก.ถ. เห็นวาเปนกรณี
ที่สมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะนั้นแทน ใหดําเนินการ 
ดังตอไปนี้

   (๑) ให ก.ก.ถ. เสนอแนะคณะรฐัมนตรใีนการตราพระราชกฤษฎีกากาํหนดเพิม่
เตมิใหหนาทีแ่ละอาํนาจดงักลาวเปนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยเมือ่พระราชกฤษฎกีาดังกลาว
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ร�างกฎหมายที่น�าสนใจ

๙๑

มีผลใชบังคับ ใหถือวาหนาที่และอํานาจตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานั้นเปนหนาที่และอํานาจ
ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ก.ก.ถ. จะเสนอแนะการออกกฎกระทรวงตาม 
๖.๒ และ ๖.๔  พรอมกับพระราชกฤษฎีกาดังกลาวดวยก็ได

   (๒) ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการตาม (๑) หรือมีความจําเปนตองมีการแกไข
เพิม่เตมิกฎหมายทีก่าํหนดใหเปนหนาทีแ่ละอาํนาจของหนวยงานของรฐัในการจดัทาํบรกิารสาธารณะ 
ให ก.ก.ถ. เสนอแนะคณะรฐัมนตรเีพือ่แกไขเพิม่เตมิกฎหมายดงักลาว ทัง้นี ้ใหจดัทาํรางกฎหมายดงักลาว
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้น

   ในการดําเนินการตามความขางตน ให ก.ก.ถ. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
จากผูแทนหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบหรือรักษาการตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะ
เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําบริการสาธารณะ ประชาชนในพ้ืนที่ และผูมีสวนไดเสียอื่นที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกลาวสอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน และความพรอม
ในการดําเนนิการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และเพ่ือใหประชาชนในทองถิน่ไดรบับรกิารสาธารณะ
ที่ไดมาตรฐาน

  ๖.๘ การอํานวยความสะดวกดานอื่น ๆ แกประชาชนในพื้นที ่(รางมาตรา ๒๓)
   นอกจากบริการสาธารณะท่ีเปนหนาทีแ่ละอาํนาจขององคกรปกครองสวนทองถิน่

ตาม ๖.๑ แลว หาก ก.ก.ถ. เห็นวาการกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่และอํานาจ
ในการอนุญาตตามกฎหมายใดแลวจะเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนในพ้ืนที่หรือจะ
ทําใหการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนในทองถิน่มากข้ึน ก.ก.ถ. อาจเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่ใหความเหน็ชอบใหมกีารมอบหมาย
หรอืแตงตัง้ใหผูบรหิารทองถิน่หรอืพนักงานสวนทองถิน่มอีาํนาจในการอนุญาตดงักลาวดวยได และเมือ่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหมีผลดังตอไปนี้

   (๑) ผูมอีาํนาจในการอนุญาตตามกฎหมายมีอาํนาจมอบหมายใหผูบรหิารทองถ่ิน
หรือพนักงานสวนทองถ่ินเปนผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายน้ันได แมกฎหมายน้ันจะไดกําหนดหรือ
มิไดกําหนดใหมีการมอบหมายไวก็ตาม

   (๒) ในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ นายทะเบียน ผูอนุญาต ผูรับแจง หรือ
ตําแหนงอื่นเพ่ือใหมีอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมาย แมกฎหมายน้ันจะกําหนดใหตองแตงต้ังจาก
ขาราชการหรือเจาหนาทีข่องรัฐในหนวยงานของรัฐนัน้ กใ็หผูมอีาํนาจแตงตัง้มอีาํนาจแตงตัง้ใหผูบรหิาร
ทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่นเปนผูมอีํานาจอนุญาตตามกฎหมายนั้นได

   (๓) บรรดาคาธรรมเนียมใบอนุญาต เบี้ยปรับหรือคาบริการอื่นใดที่เรียกเก็บ 
ตามกฎหมายที่มีการมอบหมายหรือแตงตั้งตาม (๑) หรือ (๒) ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด 
ใหตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น

   การอนุญาตตามความขางตน ใหหมายความรวมถึงการอนุมัติ รับจดหรือ
ขึน้ทะเบยีนรบัแจง และใหอาชญาบตัร ดวย ทัง้นี ้เมือ่มกีารมอบหมายหรอืแตงตัง้ตาม (๑) หรอื (๒) แลว 
ใหผูมอบหมาย หรือผูแตงตั้ง มีหนาที่กํากับดูแลใหผูไดรับมอบหมายหรือไดรับแตงตั้งปฏิบัติใหถูกตอง
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ร�างพระราชบญัญติักาํหนดกรอบและเป�าหมายการจดับรกิารสาธารณะ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. ….

๙๒

ตามกฎหมาย และมีอํานาจส่ังระงับการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมายของผูไดรับมอบหมายหรือ
ไดรับแตงตั้งได และเมื่อไดระงับการดําเนินการใดแลวใหรายงานไปยังผูกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป 
อยางไรก็ตาม ในการเสนอแนะดังกลาว ก.ก.ถ. ตองคํานึงถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทและแตละแหงที่แตกตางกันดวย

  ๖.๙  อาํนาจในการจัดทําภารกิจตามท่ีไดกาํหนดไวในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๒๔)
   ๖.๙.๑ ภารกิจในเรื่องใดที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงตาม ๖.๒ หรือ ๖.๔ 

หากเปนกรณีที่ปรากฏวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจนั้น
ตามกฎหมาย ไมวาผูมีอํานาจตามกฎหมายในการมอบหมายหรือแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่จะ
เห็นเองหรือไดรับแจงจาก ก.ก.ถ. ใหผู มีอํานาจตามกฎหมายมีอํานาจและมอบอํานาจในการให
ความเห็นชอบ อนุมัติ หรืออนุญาตในเร่ืองน้ัน ใหผูบริหารทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดําเนินการแทนได และใหมีอํานาจแตงตั้งใหผู บริหารทองถ่ิน
หรือพนักงานสวนทองถ่ินเปนพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจดําเนินการจัดทําภารกิจในเร่ืองน้ันได 
ในการน้ี ผูมอีาํนาจตามกฎหมายจะกาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขในการใชอาํนาจของผูบรหิาร
ทองถิน่และพนกังานสวนทองถิน่ไวดวยกไ็ด และในกรณีทีผู่บรหิารทองถิน่หรอืพนกังานสวนทองถิน่ซึง่
ไดรับมอบอํานาจหรือแตงตั้งไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดดังกลาว ผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายดังกลาวจะถอนการมอบอํานาจหรือการแตงตั้งก็ได

   ๖.๙.๒ การมอบอํานาจและการถอนการมอบอํานาจตาม ๖.๙.๑ ใหทําเปน
หนังสือ และผูรับมอบอํานาจจะมอบอํานาจตอไปมิได เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดใหมอบอํานาจ
ตอไปได ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ผูมอบอํานาจกําหนด 

   ๖.๙.๓  กําหนดใหบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต เบี้ยปรับ คาปรับหรือ
รายไดอืน่ใดอันเกิดจากการดําเนินการจัดทาํภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทีไ่ดรบัตาม ๖.๙.๑ 
ใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน

 ๗. กลไกและขัน้ตอนการกระจายหนาทีแ่ละอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
(หมวด ๔ รางมาตรา ๒๕ ถึงรางมาตรา ๒๘)

  ๗.๑ หนาทีใ่นการสนบัสนนุการออกกฎกระทรวงและการพฒันาขดีความสามารถ
ในการจัดทําบริการสาธารณะ (รางมาตรา ๒๕)

   กาํหนดใหสาํนกังานมหีนาทีใ่นการสาํรวจ รวบรวม และวเิคราะหขอมลูเก่ียวกบั
ศกัยภาพ ความสามารถ และความพรอมในการจดัทาํบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่
แตละรปูแบบและแตละแหง รวมทัง้อปุสรรคและปญหาทีเ่กีย่วของ เพือ่เปนขอมลูสาํหรบั ก.ก.ถ. ในการ
เสนอแนะการออกกฎกระทรวงตาม ๖.๒ หรือ ๖.๔ หรือดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขีดความสามารถในการจัดทําบริการสาธารณะไดมากข้ึนและ
อยางมีประสิทธิภาพ
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๙๓

  ๗.๒ การดําเนินการภายหลังจากที่มีกฎกระทรวง (รางมาตรา ๒๖)
   เมื่อมีการออกกฎกระทรวงตาม ๖.๒ หรือ ๖.๔ แลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้
   (๑) กําหนดใหหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะนั้น ดําเนินการให

เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวงใหแลวเสร็จภายใน ๓ ป ในระหวาง
เวลาดังกลาว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเริ่มจัดทําบริการสาธารณะนั้น โดยใหหนวยงานของรัฐ
ใหความรวมมือและชวยเหลือเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดทําบริการสาธารณะน้ัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

   (๒) ในกรณีตาม (๑) หนวยงานของรัฐตองอนุญาตหรือโอนทรัพยสินที่เปน
โครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนตอการจัดทําบริการสาธารณะน้ัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวไดตลอดเวลาท่ีจัดทําบริการสาธารณะน้ัน ในการโอน
ทรัพยสินดังกลาว ถาเปนทรัพยสินของหนวยงานของรัฐที่ไมใชรัฐวิสาหกิจ ใหโอนใหโดยไมคิดมูลคา
ในกรณีที่เปนทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนั้นจะโอนใหเปลา หรือคิดราคาตามมูลคา
ทางบัญชี ณ วันที่โอน ก็ได ระยะเวลาท่ีจะกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นชําระราคา
ดังกลาว ใหคํานึงถึงฐานะทางการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ในกรณีที่มีปญหา
เกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินหรือระยะเวลาการชําระเงินที่ไมอาจตกลงกันได ใหดําเนินการตามท่ี 
ก.ก.ถ. วินิจฉัย

   (๓) ในกรณทีีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่จดัทาํบรกิารสาธารณะตาม (๑) อยูแลว
และมีหนวยงานของรัฐจัดทําบริการสาธารณะในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันอยูดวย 
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ตาม ๖.๒ ใหแลวเสร็จ ซึ่งตองไมชากวา ๓ ป นับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ และใหนําความ
ใน (๒) มาใชบังคับกับทรัพยสินของหนวยงานของรัฐที่ตองเลิกใชดวยโดยอนุโลม

    (๔) เมื่อปรากฏวามีบริการสาธารณะใดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา 
แตประชาชนไมไดรับความสะดวกหรือการจัดทําบริการสาธารณะนั้นไมมีประสิทธิภาพ หรือตํ่ากวา
มาตรฐานขั้นตํ่าตามที่กําหนดไวใน ๗.๓ ให ก.ก.ถ. ปรับปรุงกฎกระทรวงตาม ๖.๒ และ ๖.๔ เพื่อให
หนวยงานของรัฐเขาไปจัดทําบริการสาธารณะน้ันได ในระหวางที่ยังมิไดมีการปรับปรุงกฎกระทรวง
ดังกลาว ถามีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน หนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของจะจัดทําบริการสาธารณะนั้นไปพลางกอนก็ได

  ๗.๓ การกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของบริการสาธารณะ (รางมาตรา ๒๗)
   เพื่อเปนการคุ มครองประโยชนของประชาชนที่จะไดรับบริการสาธารณะ

จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีคุณภาพ ให ก.ก.ถ. รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําของบริการสาธารณะท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองจัดทาํ และประกาศใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป ทัง้นี ้มาตรฐานข้ันตํา่ตามความขางตน
อยางนอยตองคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเปนสําคัญ
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ร�างพระราชบญัญติักาํหนดกรอบและเป�าหมายการจดับรกิารสาธารณะ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. ….

๙๔

  ๗.๔ การซอมแซมหรือปรับปรุงทรัพยสินหรือโครงสรางพื้นฐานของบริการ
สาธารณะ (รางมาตรา ๒๘)

   ๗.๔.๑ การจัดทําบริการสาธารณะของหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด หากทรัพยสินหรือโครงสรางพื้นฐานสําหรับบริการสาธารณะนั้น 
เกิดความชํารุด หรือเสียหาย มีความจําเปนตองซอมแซม ปรับปรุง หรือปองกัน โดยรีบดวน 
เมือ่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแจงใหหนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของดําเนินการแลว หนวยงานของรัฐนัน้
มิไดดําเนินการภายในเวลาอันสมควร ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บริการสาธารณะนั้นอยูในเขต
มีอํานาจเขาซอมแซมหรือปรับปรุงไดตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่มีกฎหมายหามมิใหบุคคลอื่นใด
นอกจากหนวยงานของรฐันัน้เขาไปหรอืกระทําการใดกับบรกิารสาธารณะนัน้ มใิหนาํกฎหมายดงักลาว
มาใชบังคับกับการเขาไปและการซอมแซมหรือปรับปรุงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว

   ๗.๔.๒ ความตาม ๗.๔.๑ ใหใชบงัคบักับกรณบีรกิารสาธารณะประสบหรอืกอ
ใหเกดิภยนัตรายอยางรายแรงดวยโดยอนุโลม โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ทีบ่รกิารสาธารณะน้ัน
อยูในเขตมีอาํนาจเขาไประงับหรือปองกันภยันตรายน้ันไดโดยไมตองแจงใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ
ทราบกอนได แตตองแจงใหหนวยงานของรัฐนั้นทราบทันทีที่ทําได

   ๗.๔.๓ ในการดําเนนิการ 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 ความรวมมอืระหวางหนวยงานในการจัดทําบรกิารสาธารณะ (รางมาตรา ๒๙)
   ๘.๑.๑ ในการจัดทําบริการสาธารณะตาม ๖.๑ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มีอํานาจรวมมือกันดําเนินการกับหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง ทั้งน้ี 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประหยัด และสามารถบริการไดอยางทั่วถึง

   ๘.๑.๒ ในกรณีที่ ก.ก.ถ. เห็นวาการจัดทําบริการสาธารณะใด หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรวมมือกันดาํเนินการจะทําใหบรกิารสาธารณะน้ันมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล 
เกิดความคุมคา และเปนการอาํนวยความสะดวกตอประชาชนยิง่ขึน้ ก.ก.ถ. จะประกาศกาํหนดใหบริการ
สาธารณะนั้นเปนบริการสาธารณะที่ตองมีการรวมมือกันก็ได

   ๘.๑.๓ การรวมมือกนัตาม ๘.๑.๑ และ ๘.๑.๒ หมายความถึงการจัดตัง้องคกร
รวมกัน การรวมกันดําเนินกิจการ การลงทุนรวมกัน การบริหารกิจการรวมกัน หรือการรวมมือกันโดย
วิธีอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

   ๘.๑.๔ เมือ่ประกาศตาม ๘.๑.๒ มผีลใชบงัคับแลว องคกรปกครองสวนทองถิน่
ตองจัดทําบริการสาธารณะที่ ก.ก.ถ. ประกาศกําหนดตาม ๘.๑.๒ โดยการรวมมือกัน เวนแต ก.ก.ถ. 
จะกําหนดขอยกเวนไวเปนอยางอื่น
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๙๕

   ๘.๑.๕ การจัดทาํบรกิารสาธารณะรวมกันตาม ๘.๑.๑ เมือ่ไดรบัความเหน็ชอบ
จากสภาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ทีเ่กีย่วของแลว การจัดทาํบรกิารสาธารณะดังกลาวในเขตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมกัน มิใหถือวาเปนการทํากิจการนอกเขต

  ๘.๒ อาํนาจดําเนนิภารกจิในบรกิารสาธารณะและการพจิารณาคาภาระ (รางมาตรา ๓๐)
   บริการสาธารณะใดท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนภารกิจของหนวยงานของรัฐ

โดยบุคคลอ่ืนจะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับอนุญาต และหนวยงานของรัฐน้ันไมสามารถใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิน่ไดอยางท่ัวถึงภายในเวลาท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถิน่รองขอ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้มอีาํนาจดาํเนนิภารกจินัน้ได โดยมใิหนาํกฎหมาย
ทีห่ามมใิหบคุคลอืน่ทาํภารกิจนัน้มาใชบงัคบักบัการดําเนนิการขององคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้หรอื
ผูที่ไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และในกรณีที่การดําเนินภารกิจนั้นจําเปนตอง
เชื่อมตอหรือใชประโยชนจากทรัพยสินหรือกิจการของหนวยงานของรัฐเพื่อประโยชนในการบริการ
ประชาชน หนวยงานของรัฐจะปฏิเสธมิใหเชื่อมตอหรือใชประโยชนไมได และในกรณีที่หนวยงานของ
รัฐเปนรัฐวิสาหกิจจะเรียกเก็บคาภาระใดเกินสมควรไมได การพิจารณาความสมควรแหงคาภาระใดให
คํานึงถึงฐานะทางการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาระท่ีประชาชนผูใชบริการจะตองรับ
เปนสําคัญ

   ในกรณทีีไ่มอาจตกลงกนัเกีย่วกบัคาภาระได ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ หรอื
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

และหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ ตองจัดทําความตกลงรวมกัน ซึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญตามท่ี 
ก.ก.ถ. กําหนด และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงสําเนาขอตกลงให ก.ก.ถ. ทราบดวย ทั้งนี้ 
ในกรณทีี ่ก.ก.ถ. เหน็วาบนัทกึความตกลงดงักลาวจะกอใหเกดิความเสยีหายแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่เก่ียวของอยางรายแรง หรือจะกอใหเกิดความเดือดรอนอยางรุนแรงแกประชาชน ใหแจงใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานของรัฐที่ทําขอตกลงดําเนินการแกไขโดยเร็ว

  ๘.๔ การเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค (รางมาตรา ๓๒)
   กําหนดใหเปนหนาที่ของ ก.ก.ถ. ที่จะสงเสริม สนับสนุน และดูแลใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินรวมมือกันจดัทาํบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ประโยชนและอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนไดอยางแทจริง ในกรณีที่ปรากฏวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ 
ระเบยีบ หรอืมตคิณะรฐัมนตรใีนเรือ่งใดเปนอปุสรรคตอการดําเนนิการดงักลาว ใหเปนหนาทีข่อง ก.ก.ถ. 
ที่จะตองเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยเร็ว
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ร�างพระราชบญัญติักาํหนดกรอบและเป�าหมายการจดับรกิารสาธารณะ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. ….

๙๖

 ๙. การจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (หมวด ๖ รางมาตรา ๓๓ ถึง
รางมาตรา ๓๕)

  ๙.๑ กฎหมายเก่ียวกับการจัดสรรภาษีอากรและเงินอุดหนุน (รางมาตรา ๓๓)
   การจัดสรรภาษีอากรและเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปน

ไปตามกฎหมายวาดวยรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  ๙.๒ แนวทางการจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษ ี(รางมาตรา ๓๔)
    ๙.๒.๑ เพือ่ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่สามารถจดัทาํบรกิารสาธารณะตาม

หนาที่และอํานาจไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองจัดระบบภาษีหรือการจัดสรร
ภาษทีีเ่หมาะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มรีายไดของตนเองเพียงพอท่ีจะจดัทาํบรกิารสาธารณะ
ตามหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละรูปแบบและเกิดความทัดเทียมกันแก
ประชาชนไมวาจะอยูในเขตการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบใด

   ๙.๒.๒ ในระหวางที่ยังไมสามารถดําเนินการตาม ๙.๒.๑ ได ใหรัฐจัดสรรเงิน
อุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึนทุกปจนกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีรายได
เพียงพอตาม ๙.๒.๑ 

   ๙.๒.๓ เพ่ือประโยชนในการกาํหนดความเพยีงพอตาม ๙.๒.๑ ให ก.ก.ถ. เสนอ
จาํนวนรายไดพืน้ฐานขัน้ตนทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่แตละรปูแบบจะพงึตองมตีอคณะรฐัมนตรเีพือ่
ใหความเห็นชอบ และเม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหถือเปนเปาหมายในการจัดระบบภาษี
หรือการจัดสรรภาษีตาม ๙.๒.๑ และการจัดสรรเงินอุดหนุนตาม ๙.๒.๒

   ๙.๒.๔ ในการเสนอแนะตาม ๙.๒.๓ ก.ก.ถ. จะเสนอจํานวนรายไดพื้นฐาน
ขั้นตนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงดวยก็ได

   ๙.๒.๕ องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีรายไดไมถึงรายไดพื้นฐานข้ันตนตาม 
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 และดําเนินการเพื่อพัฒนาทองถ่ิน (รางมาตรา ๓๕)
   กําหนดใหเปนหนาที่ของ ก.ก.ถ. ที่จะเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริม สนับสนุน และดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีขีดความสามารถในการจัดหารายไดใหเพียงพอตอความจําเปนในการยกระดับทองถิ่นใหเจริญและ
พัฒนายิ่งขึ้น

 ๑๐. บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๓๖ ถึงรางมาตรา ๔๑)
  ๑๐.๑ การอางถึงกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองตาง ๆ (รางมาตรา ๓๖)
     บรรดากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใด

ทีอ่างถึงกฎหมายวาดวยการกาํหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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ร�างกฎหมายที่น�าสนใจ

๙๗

หรือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีน้ันอางถึง
พระราชบัญญัตินี้ และที่อางถึงคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใหถือวาอางถงึคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ตามพระราชบญัญตันิี้

  ๑๐.๒ กรรมการในวาระเริ่มแรก (รางมาตรา ๓๗)
     ในวาระเริ่มแรก ใหกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิน่ตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) แหงพระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
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 เปนวาระการดํารงตําแหนงและระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติน้ีดวย 
ทั้งนี้ กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกกันเองหรือการสรรหาท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด
และใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปจนกวานายกรัฐมนตรี
จะยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลง

  ๑๐.๓ การใชบังคับแผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการ (รางมาตรา ๓๘)
     กําหนดใหแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

แผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มผีลใชบังคับ ยงัคงใชไดตอไปจนกวา
แผนดงักลาวจะสิน้อาย ุเวนแตจะมกีฎกระทรวงตาม ๖.๒ มผีลใชบงัคบัสาํหรบักจิการใด ใหแผนดงักลาว
สําหรับกิจการนั้นเปนอันสิ้นสุดลงตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 

     ในวาระเร่ิมแรก การออกกฎกระทรวงตาม ๖.๒ และ ๖.๔ ใหคํานึงถึงความ
สอดคลองกับแผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการตามความขางตนดวยเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้

๒ พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒  
  มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
ประกอบดวย
   ...
   (๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสองคน 
ผูบริหารเทศบาลสามคน ผูบรหิารองคการบริหารสวนตําบลหาคน และผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผูบริหารเมืองพัทยาหรือผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคน ทั้งนี้ โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทเลือก
กันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
   (๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดานการบริหารราชการแผนดิน 
ดานการพัฒนาทองถิ่น ดานเศรษฐศาสตร ดานการปกครองสวนทองถิ่นในสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย 
ทั้งนี้ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด.

83-99-MAC6.indd   9783-99-MAC6.indd   97 11/14/20   10:39 AM11/14/20   10:39 AM

creo




ร�างพระราชบญัญติักาํหนดกรอบและเป�าหมายการจดับรกิารสาธารณะ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. ….

๙๘

  ๑๐.๔  การใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร (รางมาตรา ๓๙)
     กําหนดใหพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในหมวด ๓ การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร ยังคงใชบังคับ
ตอไปจนกวากฎหมายวาดวยรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลใชบังคับ โดยใหหนาที่
และอํานาจในสวนที่เกี่ยวของของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

      ในวาระเริม่แรก หลกัเกณฑการจดัสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่ไดกําหนดและใชอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชไดตอไปจนกวาคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกําหนดหรือจัดสรรใหมหรือจนกวากฎหมาย
วาดวยรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลใชบังคับ

  ๑๐.๕  การใชบังคับระเบียบและประกาศ (รางมาตรา ๔๐)
       กาํหนดใหบรรดาระเบยีบและประกาศทีอ่อกตามพระราชบญัญตักิาํหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังมีผลใชบังคับอยู
ในวนักอนวนัทีพ่ระราชบัญญตันิีใ้ชบงัคบั ใหยงัคงใชบงัคบัไดตอไปเทาทีไ่มขดัหรอืแยงกบัพระราชบัญญตันิี้

  ๑๐.๖   สาํนกังานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
(รางมาตรา ๔๑)

     กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน อํานาจหนาที่ 
หนี้ สิทธิ เงินงบประมาณ และบรรดาขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของ
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีมาเปนของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติน้ี

ง. บทสรุป
 รางพระราชบญัญติักาํหนดกรอบและเปาหมายการจดับรกิารสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. .... จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับ มาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ซ่ึงไดกาํหนดหลกัการเกีย่วกบัหนาทีแ่ละอาํนาจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงการกําหนดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไก
และข้ันตอนในการกระจายหนาที่และอํานาจดังกลาว ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ีเก่ียวกับ
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หนาที่และอํานาจของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย ดังนั้น จึงมีความจําเปนตอง
มีการกําหนดกรอบและเปาหมายการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังการ
กาํหนดกลไกและข้ันตอนการกระจายหนาทีแ่ละอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือประโยชน
ในการดาํเนนิการใหการจดัทําบรกิารสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
และเพือ่ใหเกดิความชัดเจนระหวางหนาทีแ่ละอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิน่กับหนวยงานของ
รัฐในการดูแลและการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมการสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที ่

 อยางไรก็ดี ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองผานการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาซ่ึงจะตองพิจารณาใหรอบคอบและรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายอยาง
รอบดาน เพื่อใหกฎหมายมีความเปนธรรมกับทุกฝาย ตลอดจนสามารถใชบังคับไดในทางปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนของประเทศชาติและประชาชนตอไป

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับ
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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