การตอบข้อหารือการดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ในการให้บริการสาธารณะ
(ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
เรื่อง
ข้อหารือ
ที่
๑. เรื่อง การตั้งงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๘๑๒
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งข้อหารือของจังหวัดพิษณุโลกหารือ
ว่า กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ระกา สามารถตั้งงบประมาณอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน ให้ กับ โรงเรี ย นในสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากเป็น การสนับสนุน
เงินเป็นค่าอาหารกลางวัน และสัดส่วนเงินอุดหนุนเกินอัตราที่กาหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ข้อ ๗ และข้อ ๘ จะต้องรายงานเพื่อขอต่อ
คณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัดมาพร้อมกันด้วยหรือไม่ อย่างไร

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๓๔๙๒
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
คณะอนุกรรมการด้านการปรับ ปรุงแก้ไขและพัฒ นากฎหมายปกครองท้ องถิ่นและ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระจายอ านาจให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวโดยมีผู้แทน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าให้ข้อมูลและมีความเห็นว่า การสนับสนุนเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งเป็นการดาเนินการตาม
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐ อีกทั้งได้มีประกาศ กกถ. จัดสรรเงินอุดหนุน โดยกาหนด
หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไว้แล้ว ถึงแม้วิธีการ
สนับสนุนจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินตามประกาศ กกถ. ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ
๗ ก็ตาม อปท. ก็สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะอนุกรรมการอานวยการการ
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เรื่อง
ที่

ข้อหารือ

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาตามประกาศ กกถ.
ข้อ ๘

๒.

เรื่อง การคานวณวงเงินสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบลที่ให้แก่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๗๕๕
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓
กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ ส่ ง ข้ อ หารื อ ของจั ง หวั ด เชี ย งราย
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ข้อ ๕ ข้อ
๖ และ ข้อ ๗ ในการคานวณวงเงินสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ ให้ แก่ ส่ ว นราชการหรือ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด โดยคานวณจากรายได้ของปีงบประมาณที่
ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐนั้นเป็นเงินอุดหนุนประเภทใด

๓.

เรื่อง หารือแนวทางการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๓๔๙๑
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
คณะอนุกรรมการด้านการปรับ ปรุงแก้ไขและพัฒ นากฎหมายปกครองท้ องถิ่นและ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระจายอ านาจให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวโดยมีผู้แทน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าให้ข้อมูลและมีความเห็นว่า การคานวณวงเงินรายได้
ของปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐนั้น คาว่าเงินอุดหนุนจากรัฐ หมายถึง เงิน
อุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
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เรื่อง
ที่

ข้อหารือ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๓๑๕๑
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓
กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ ส่ งข้ อ หารื อ ของจั งหวั ด เชี ย งใหม่
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ข้อ ๕
กรณีที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สามารถให้การสนับสนุน
เป็น เงิน บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้าง
อาคาร ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ได้ไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ของปีงบประมาณที่
ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ จึงเห็นควร
กาหนดให้การสนับสนุนของ อบจ. ให้สนับสนุนเป็นเงินเท่านั้น

๔.

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๓๔๙๓
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
คณะอนุกรรมการด้านการปรับ ปรุงแก้ไขและพัฒ นากฎหมายปกครองท้ องถิ่นและ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระจายอ านาจให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวโดยมีผู้แทน
กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าให้ ข้อมูล และมีความเห็ นว่า การกาหนดให้ อบจ.
สามารถให้การสนับสนุนแก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด
แตกต่างไปจากเทศบาล และ อบต. ที่กาหนดให้การสนับสนุน เฉพาะเป็นเงินเท่านั้น
เพื่อให้ อบจ. สามารถเลือกวิธีการในการสนับสนุนแก่ส่วนราชการและ อปท. ในจังหวัด
ได้หลายรูปแบบและสอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของ อบจ. ตามที่กฎหมายกาหนด

เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ให้การอุดหนุนงบประมาณแก่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๓๒๘๓
หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๓๔๙๕
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ได้ส่ งข้อหารือของจังหวัด เพชรบูรณ์
คณะอนุกรรมการด้านการปรับ ปรุงแก้ไขและพัฒ นากฎหมายปกครองท้ องถิ่นและ
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เรื่อง
ที่

๕.

ข้อหารือ

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ หารือ
แนวทางปฏิ บั ติ ในการให้ อปท. ในจั งหวัด ให้ การอุ ดหนุ น งบประมาณแก่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมโครงการก่ อ สร้ างพระพุ ท ธมหาธรรมราชา
(จาลอง) ซึ่งจังหวัดเพชรบู รณ์ เห็ นว่า การดาเนินการดังกล่าวอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของ อปท. ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น แต่โครงการดังกล่าวเป็นการ
ดาเนินการในภารกิจอื่นนอกจากด้านการศึกษาและด้านการสาธารณสุข หาก
จะด าเนิ น การตั้ ง งบประมาณสนั บ สนุ น จะต้ อ งขอความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือไม่

กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระจายอ านาจให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวโดยมีผู้แทน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าให้ข้อมูลและมีความเห็นดังนี้
๑. การพิจารณาว่าภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ อปท. หรือไม่นั้น เป็นอานาจ
หน้าที่ของผู้กากับดูแล อปท. ตามกฎหมายในการให้คาแนะนาชี้แจงแก่ อปท.
ในจังหวัด
๒. สาหรับการให้ การสนับสนุน ของ อปท. ในภารกิจที่เข้า เงื่อนไขตามประกาศ
กกถ. ข้ อ ๑ วรรคสอง อปท. จะด าเนิ น การได้ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุ กรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แ ก่องค์ กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นรายกรณีไป

เรื่อง การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตามภารกิจถ่ายโอนต้องนามา
คานวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กกถ. หรือไม่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๓๒๘๒
หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๓๔๙๔
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
ก รม ส่ งเส ริ ม ก ารป ก ค รอ งท้ อ งถิ่ น ได้ ส่ งข้ อ ห ารื อ ข อ งจั งห วั ด
คณะอนุกรรมการด้านการปรับ ปรุงแก้ไขและพัฒ นากฎหมายปกครองท้ องถิ่ นและ
นครศรีธรรมราชเกี่ยวกับวงเงินที่ อปท. ตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการตาม กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระจายอ านาจให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจาก
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เรื่อง
ที่

ข้อหารือ

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิ จ ที่ ได้ รั บ ถ่ ายโอนจากส่ ว นราชการต่ างๆ เช่ น เงิน สนั บ สนุ น อาหาร
กลางวั น โรงเรี ย นในสั ง กั ด สพฐ. เงิ น อุ ด หนุ น ส าหรั บ การรบริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ อสม. ฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่ในหมวด
เงินอุดหนุน จะต้องนามารวมคานวณเป็นอัตราร้อยละตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และ
ข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนั บสนุนขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ หรือไม่

คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวโดยมีผู้แทน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าให้ข้อมูลและมีความเห็นว่า
การที่ อปท. ให้การสนับสนุนส่วนราชการในจังหวัดในภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
จากรั ฐ ซึ่ ง กกถ. ได้ มี ป ระกาศการจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการ
ดาเนินการให้แก่ อปท. ไว้แล้ว ดังนั้น ในการให้การสนับสนุน อปท. ในเรื่องดังกล่าวจึง
ไม่ต้องน าวงเงินที่ให้การสนับสนุน มาค านวณรวมกับการให้การสนับสนุนของ อปท.
ตามประกาศ กกถ. ดังกล่าว

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๔๖๕๒
ลงวันที่ ๓๑พฤษภาคม ๒๕๔๓
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ได้ส่ งข้อหารือของจังหวัดน่ าน กรณี
ได้ รับ การหารือ จาก อปท. ในพื้ น ที่ ห ลายแห่ งเกี่ยวกับ การตั้ งงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนตามภารกิจถ่ายโอน เช่น โครงการอาหารกลางวันและศูนย์
สาธารณสุ ข มู ล ฐาน จะน ามารวมอยู่ ในอั ต ราร้ อ ยละตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ หรือไม่ และจังหวัดน่านมีความเห็นว่า กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กาหนดให้นางบประมาณตามภารกิจถ่ายโอน
ดังกล่าว ไปตั้งจ่ายไว้ในหมวดเงินอุดหนุน จึงน่าจะรวมอยู่ในหลักเกณฑ์ด้วย
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เรื่อง
ที่

ข้อหารือ

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงขอหารือว่าความเห็นของจังหวัดน่านถูกต้องหรือไม่
๖.

เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณงานด้านวัฒนธรรมในการบริการสาธารณะ
ของ อปท.
หนังสือสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๑๐๐.๓/๒๓๓๒ ลง
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงมหาดไทยได้ส่ งข้ อหารือกรณี กระทรวง
วั ฒ นธรรม ขอความอนุ เคราะห์ เพิ่ ม การสนั บ สนุ น งบประมาณงานด้ า น
วัฒ นธรรมในการบริ ก ารสาธารณะของ อปท. สื บ เนื่ อ งจากการบั งคั บ ใช้
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ในการให้ บ ริ ก ารสาธารณ ะ ลงวั น ที่ ๒๓
พฤศจิ กายน ๒๕๕๒ ระบุ ส าระสาคัญ ของหลั กเกณฑ์ การสนับ สนุนในการ
ให้บริการสาธารณะ ตามข้อ ๑ กาหนดให้ อบจ. เทศบาล และ อบต. อาจ
สนั บ สนุ น งบประมาณให้ อปท. ส่ วนราชการ หรือหน่วยงานอื่ นของรัฐใน
จังหวัด ในภารกิจ ด้านการศึกษาหรือสาธารณสุ ขได้ ฯลฯ ส่ วนภารกิจอื่ น
นอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านสาธารณสุขจะสนับสนุนได้เมื่อ
ได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะอนุ กรรมการอานวยการการกระจายอานาจ

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๗๐๕๔
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เห็ น ว่ า อปท. มี อ านาจหน้ า ที่ บ ารุ ง รั ก ษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามที่
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘๙ และกฎหมายจัดตั้ง อปท. แต่ละประเภทกาหนดไว้ และภารกิจ
ดังกล่ าว กระทรวงวัฒ นธรรม ไม่ได้ถ่ายโอนให้ แก่ อปท. ตามแผนการกระจายอานาจ
อานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการ
กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑ สาหรับกิจการด้านการศึกษาและสาธารณสุขได้กาหนดให้มีการถ่ายโอนตามความ
พร้อมของ อปท. หาก อปท. ยังไม่มีความพร้อมก็เป็นหน้าที่ ของส่ ว นราชการที่จะต้อง
ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวไปก่อนจนกว่า อปท. จะมีความพร้อมและรับการถ่ายโอน และใน
การนี้ประกาศ กกถ. เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ข้อ ๑ วรรคหนึ่ง จึงกาหนดให้ อปท. สามารถให้การสนับสนุนแก่ส่วนราชการในภารกิจ
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เรื่อง
ที่

๗.

ข้อหารือ

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด เป็ น รายกรณี ไ ป ท าให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒ นธรรมประสบปัญหาอุปสรรคในการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อในการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมจาก อปท. เป็น
อย่างยิ่ง

ด้านการศึกษาและสาธารณสุขได้ สาหรับการให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานของกระทรวง
วัฒนธรรม อปท. ก็สามารถกระทาได้โดยถือปฏิบัติตามประกาศ กกถ. ดังกล่าวตามข้อ
๑ วรรคสอง โดยจะต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะอนุ กรรมการอานวยการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นรายกรณี

เรื่อง การสนับสนุน โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)
เพื่อเป็นการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๗๔๙๗
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งข้อหารือของจังหวัดนครปฐม กรณี
อ าเภอดอนตู ม จั งหวัด นครปฐม ได้ จั ด ท าโครงการฝึ ก อบรมอาสาสมั ค ร
ปกป้ องสถาบั น (อสป .) เพื่ อเป็ น การเทิ ดทู นและป กป้ องสถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย์ ต ามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ยกเว้นการปฏิบัติ
ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ ให้ อปท. นาเงินสะสมไป

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๒๕๘๗
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตาบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้วางแนวทางที่ อบจ.
เทศบาล และ อบต. จะให้การสนั บสนุนแก่ส่วนราชการและ อปท. อื่นในจังหวัด ซึ่งเป็น
ภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตน และได้กาหนดเงื่อนไขของการให้การสนับสนุนในบาง
กรณีที่จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นระดับจังหวัด สาหรับโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้อง
สถาบันเป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่กากับดูแล อปท. ได้มีหนังสือสั่งการ
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เรื่อง
ที่

ข้อหารือ
ดาเนิ น การได้ อาเภอดอนตู ม จึ งขอหารือ ว่า โครงการอบรมดั งกล่ าวเป็ น
ภารกิจ ด้านการศึ กษา โดยไม่ ต้องขอความเห็ น ชอบต่อ คณะอนุก รรมการ
อานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
ความเห็ น ของอ าเภอถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ และจั งหวั ด นครปฐมมี ค วามเห็ น ว่ า
โครงการดังกล่าวมิใช่ภารกิจด้านการศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็นรายกรณีไป

๘.

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ อปท. ทุ ก จั ง หวั ด ด าเนิ น การโดยได้ ย กเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามความในระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ ให้ อปท. นาเงินสะสม
ไปดาเนินการได้ และหากการดาเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบอานาจหน้าที่ที่จะสั่งการได้
กรณีดังกล่าวไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามประกาศ กกถ. ที่คณะอนุกรรมการอานวยการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จะพิจารณา

เรื่ อ ง การสนั บ สนุ น งบประมาณให้ โ รงเรี ย นเพื่ อ ด าเนิ น โครงการกี ฬ า
นั ก เรี ย นกลุ่ ม โรงเรี ย นดอนหญ้ า นาง เป็ น การให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า น
การศึกษาหรือไม่
หนังสือจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ นค ๐๐๓๗.๓/๑๖๙๖๐
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
จังหวัดหนองคายขอหารือความเห็ นของคณะอนุกรรมการอานวยการ
การกระจายอานาจให้ แ ก่อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นระดั บ จังหวัด กรณี
เทศบาลตาบลศรีสาราญ อาเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์
จะสนับ สนุนงบประมาณให้โรงเรียนศรีสาราญวิทยาคม จานวน ๕๐,๐๐๐
บาท เพื่อดาเนินโครงการกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง เป็นการให้

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๗/๗๘๖๒
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรัฐ มนตรี พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า เมื่ อคณะอนุ ก รรมการ
อานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้พิจารณา
และเห็นว่าการให้การสนับสนุนงบประมาณของเทศบาลตาบลศรีสาราญเป็นการสนับสนุน
ด้านการศึก ษา เป็ น ผลให้ เทศบาลศรีส าราญ สามารถให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณแก่
โรงเรียนศรีสาราญวิทยาคมได้
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ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การสนับสนุนด้านการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวั น ที่ ๒๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๒ ข้ อ ๑ จึ ง ไม่ ต้ อ งขอความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่

๙.

เรื่อง การพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบย้อนหลัง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๙๑๔
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งข้อหารือของจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณี
คณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัด จะพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติแผนงานหรือโครงการ
ให้ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) ซึ่ งบรรจุอ ยู่ ใน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลังได้หรือไม่

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๕๒๓๗
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้นาเรื่องดังกล่าวหารือคณะอนุกรรมการวินิจฉัย
กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้ง
ที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่ อ วัน ที่ ๒๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ โดยคณะอนุ ก รรมการฯ พิ จ ารณากรณี
ดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า การที่คณะอนุกรรมการอานวยการฯ ระดับจังหวัดจะอนุมัติให้
ความเห็นชอบเพื่อให้ อปท. ดาเนินการย้อนหลังในแผนงานหรือโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนในประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลั ก เกณฑ์ ก ารสนั บ สนุ นขององค์ การบริห ารส่ ว นจังหวัด เทศบาล และองค์ก าร
บริห ารส่ ว นต าบล ในการให้ บ ริก ารสาธารณะ ลงวั น ที่ ๒๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๒ นั้ น
คณะอนุ ก รรมการอ านวยการฯ ระดั บ จั งหวั ด ไม่ อ าจกระท าได้ แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาจาก
ข้อเท็จจริงและเหตุผลความจาเป็นของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ขอหารือมาแล้วเห็นว่า การขอให้
คณะอนุกรรมการอานวยการฯ ระดับจังหวัด อนุมัติหรือขอความเห็นชอบย้อนหลังสาหรับ
โครงการฯ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในการให้ การสนับสนุนแก่ส่วน
ราชการที่ขอรับการสนับสนุนนั้น ปรากฏว่ายังไม่ได้มีการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ตั้งไว้นั้นแต่ประการใด หากแต่เป็นการบรรจุโครงการ/แผนงานที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อ
จัดตั้งงบประมาณไว้รองรับเท่านั้น แต่จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวเมื่อโครงการ/
แผนงานนั้นจะได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากคณะอนุกรรมการอานวยการฯ ระดับ
จังหวัดแล้ ว จึงจะดาเนิ นการต่อไปได้ ดังนั้น จึงเป็นกรณี ที่ คณะอนุกรรมการอานวยการฯ
ระดั บจังหวัด มี อานาจในการพิ จารณาเพื่ ออนุมั ติหรือเห็ นชอบโครงการ/แผนงานดังกล่ าว
เพื่อให้ อปท. สามารถนางบประมาณที่ตั้งไว้นั้นมาให้การสนับสนุนได้หรือไม่ต่อไป

๑๐. เรื่อง ความหมายขอบเขตของภารกิจด้านการศึกษาและสาธารณสุข
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๓๔๑
หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๕๒๓๕
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งข้อเสนอแนะของจังหวัดกระบี่ใน
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้นาเรื่องดังกล่าวหารือคณะอนุกรรมการวินิจฉัย
การกาหนดความหมายขอบเขตและคาจากัดความที่ชัดเจนในด้านการศึกษา กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้ง
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และการสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ การสนั บ สนุ น ขององค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ข้อ ๑ ให้เกิดความชัดเจนในการ
ให้การสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่ อ วัน ที่ ๒๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ โดยคณะอนุ ก รรมการฯ พิ จ ารณากรณี
ดังกล่าวแล้วมีความเห็น ดังนี้
๑. ประกาศ กกถ. เรื่อง หลั กเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัด
เทศบาล และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ ลงวั น ที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ข้อ ๑ ได้กาหนดขอบเขตของการให้การสนับสนุนของ อปท. ในด้าน
การศึกษาและด้านการสาธารณสุขของ อปท. ไว้แล้ว
๒. สาหรับในการพิจารณาว่ากิจกรรมตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นภารกิจ
ด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุขตามข้อ ๑ ที่ อปท. จะให้การสนับสนุนได้นั้น จะ
เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องพิ จารณาเป็นรายกรณี และหากมีข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าวย่อมที่จะ
ขอให้ ค ณ ะอนุ ก รรมการอ าน วยการฯ ระดั บ จั ง ห วั ด เป็ น ผู้ พิ จารณ าได้ ห าก
คณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัดพิจารณาและมีความเห็นในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับข้อกฎหมายก็
อาจหารือมายังคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาต่อไป

๑๑. เรื่อง การขอรับการสนับสนุนในโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๓๘๒๖
หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๕๒๔๐
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่ งข้อหารือของจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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ต่อแนวทางปฏิบัติของคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ ก าร
สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตาบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ข้อ ๕ ใน
กรณีที่คณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ส่วนราชการขอรับการ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปแล้ว มีส่วนราชการอื่นที่
มีลักษณะเดียวกันขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. อีก อาจจะทา
ให้ อปท. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒ นาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ
อานวยการฯ ระดับจังหวัดจะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้หรือไม่

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรัฐ มนตรี ได้น าเรื่องดังกล่ าวหารือคณะอนุ กรรมการ
วินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
กรณีดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า แม้ว่าคณะอนุกรรมการอานวยการฯ ระดับจังหวัด จะได้เคย
พิจารณาอนุมัติให้ อปท. ให้การสนับสนุนแก่ส่วนราชการในโครงการใดไปแล้ว ต่อมามีส่วน
ราช การอื่ น จะขอรั บ การสนั บ สนุ น จาก อป ท . ใน โครงการลั ก ษ ณ ะเดี ยวกั น
คณะอนุกรรมการอานวยการฯ ระดับจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ อปท. จะให้การ
สนับสนุนส่วนราชการอื่นในโครงการนั้น จะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินการคลัง
และอาจทาให้ อปท. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น และประกอบกับมิได้มี
ข้อกาหนดในประกาศฯ ฉบับนี้ ที่หากคณะอนุกรรมการฯ ได้เคยพิจารณาอนุมัติให้ อปท.
ให้การสนับสนุนแก่ส่วนราชการใดหรือหน่วยงานใด ในโครงการใด และต่อมาส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุนในโครงการลักษณะเดียวกันจะต้องพิจารณาอนุมัติให้
อปท. ให้ การสนับสนุน ดังนั้น จึงเป็นดุลพินิจของคณะอนุก รรมการฯ ที่จะพิจารณาไม่
อนุมัติได้
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เรื่อง
ข้อหารือ
ที่
๑๒. เรื่ อ ง หารื อ แนวทางปฏิ บั ติ ก รณี สั ด ส่ ว นงบประมาณของท้ อ งถิ่ น ตาม
ประกาศ กกถ. ข้อ ๓
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๔๕๐๙
ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งข้อหารือของจังหวัดอานาจเจริญ
กรณีคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาว่าการที่ที่ทาการปกครองอาเภอพนา ได้
จัดทาโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น
เงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตาบล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล (อบต.) ในเขตอาเภอพนา แห่งละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๒๕๐,๐๐๐ บาท และแจ้ งว่างบประมาณในส่ ว นของอาเภอพนาที่จะต้อง
ดาเนินโครงการดังกล่าวนั้น ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่ นคงของมนุ ษย์ จั งหวั ดอ านาจเจริ ญ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่ ใช่
งบประมาณในส่ วนของตนเองตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ข้อ ๓ ความเห็นของอนุกรรมการฯ
ถูกต้องหรือไม่

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๕๒๓๖
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรัฐ มนตรี ได้น าเรื่องดังกล่ าวหารือคณะอนุ กรรมการ
วินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
กรณีดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า เมื่อประกาศ กกถ. ข้อ ๘ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) จะดาเนินการสนับ สนุ นส่ ว นราชการหรือ อปท. อื่น ซึ่งเป็ นภารกิจ อื่น
นอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษาและด้านการสาธารณสุขได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอานวยการฯ ระดับจังหวัด ดังนั้น เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
พิจารณาเป็นประการใดย่อมมีผลผูกพัน อปท. ในการดาเนินการตามคาวินิจฉัยนั้น
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เรื่อง
ข้อหารือ
ที่
๑๓. เรื่ อ ง หารื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัด
ภาคใต้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๓๔๒๑
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอหารือกรณีสมาคมองค์ การบริหาร
ส่วนตาบลแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยออกแนวทางการปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) สามารถสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเห็นว่า การ
สนั บ สนุ น งบประมาณให้ อปท. อื่ น อปท. ผู้ ส นั บ สนุ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
หลั ก เกณฑ์ ข องประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ การสนั บสนุ นขององค์ การบริหารส่ วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แต่เนื่องจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนในวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลาย
จังหวัด ดังนั้น การที่ อปท. จะสนับสนุนงบประมาณให้แก่ อปท. อื่น นอก
เขตจังหวัด จึงไม่อาจดาเนินการได้ เพราะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของประกาศ
กกถ. ดั งกล่ าว จึ งขอส่ งเรื่ อ งดั งกล่ าวมาเพื่ อ พิ จ ารณาก าหนดแนวทางที่
เหมาะสมที่ อปท. จะสนับสนุนงบประมาณแก่ อปท. ในเขตจังหวัดอื่นเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๗๘๖๖
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ พิจารณาแล้ว
เห็ นว่า ข้อหารือดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าลักษณะของประกาศ กกถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ เพราะไม่ใช่เหตุตามประกาศ กกถ.ฯ ฉบับดังกล่าว เนื่องจากเรื่องภัยพิบัติไม่ใช่เรื่อง
ของการบริการสาธารณะ แต่เป็นการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันเป็น
ภารกิ จ ในเรื่ อ งมนุ ษ ยธรรม ซึ่ ง สามารถกระท าได้ ต ามกฎหมายจั ด ตั้ ง อปท. โดย
กระทรวงมหาดไทย ควรมีการวางระเบียบเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการช่วยเหลือ
อปท. ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือในเชิงมนุษยธรรมและใน
ภาวะที่เกิดความจาเป็นเพราะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น งบประมาณ บุคลากร
หรือสิ่งของต่างๆ เป็นต้น
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เรื่อง
ข้อหารือ
ที่
๑๔. เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาการกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๗๐๒๖
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอหารือกรณีจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งว่า
มูลนิธิพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง จานวน ๑๖,๙๓๐,๐๐๐ บาท
และขอรับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีโอกาสเล่น
กีฬา และแข่ งขันกี ฬาหลายชนิ ดอย่ างทั่ วถึ ง พั ฒนาการกี ฬาทุ กระดับ ให้ มี
มาตรฐาน ซึ่ งจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี มี ค วามเห็ น ว่ า การส่ งเสริม การกี ฬ าเป็ น
อานาจหน้าที่ของ อปท. ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖
(๑๔) และมาตรา ๑๗ (๑๘) ดังนั้น มูลนิธิพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีจึง
สามารถได้รับการสนับสนุนจาก อปท. ได้ ความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๙๕๙๒
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอหารือเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมการ
กีฬา ตามมาตรา ๑๖ (๑๔) และมาตรา ๑๗ (๑๘) แห่ง พ.ร.บ.กาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจฯ นั้น อปท. จะต้องได้รับการถ่ายโอนตาม
มาตรา ๓๐ (๑) ก และมาตรา ๓๐ (๒) แห่ง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจฯ เสียก่อนจึงจะดาเนินการได้ ความเห็นของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๘๑๖๒
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พิจารณาเห็นว่า
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนมูลนิธิ
พั ฒ นาการกี ฬ าจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี เป็ น องค์ ก รภาคเอกชนซึ่ ง ไม่ ใช่ ส่ ว นราชการ หรื อ
หน่ ว ยงานของรั ฐ และ อปท. จึ ง ไม่ อ ยู่ ในหลั ก เกณฑ์ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ได้ ต ามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ในการ
ให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๗๓๓
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พิจารณาเห็นว่า
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬาก็ตาม แต่การที่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่ภาคเอกชนตามประกาศ
คณะกรรมการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เรื่อง หลั กเกณฑ์ การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในการ
ให้ บริการสาธารณะนั้น ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากประกาศฉบับนี้ มิได้กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จ ะสนับสนุนงบประมาณให้แก่เอกชนได้ จะให้การ
สนับ สนุนได้แต่เฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนราชการ หรือหน่ วยงานของรัฐ
เท่านั้น

๑๕. เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้กับองค์กรการกุศล
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๗๐๒๕
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
ก รม ส่ งเส ริ ม ก า รป ก ค ร อ งท้ อ งถิ่ น ข อ ห ารื อ ค ว าม เห็ น ข อ ง
คณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น จั งหวัด เพชรบู ร ณ์ ว่าการที่ ค ณะอนุ กรรมการอานวยการฯ ระดั บ
จังหวัด ได้ประชุมพิจารณาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมฌาปนสถาน (เมรุ)
วัดศรีสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตาบลตาลเดี่ยว ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตาบลตาล
เดี่ยว และคณะกรรมการวัดศรีสะอาดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลตาบลตาลเดี่ยว จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเกินอัตราที่กาหนด และที่
ประชุมเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับวัดศรีสะอาดได้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้รับถ่ายโอน
ภารกิจ ฌาปนสถาน (เมรุ) แต่อย่างใด จึงขอหารือว่า ภารกิจฌาปนสถาน
ตามมาตรา ๑๖ (๒๐) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการ

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๗๗๒
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตาบลในการให้ บ ริก ารสาธารณะ จะต้ องเป็ น การสนั บ สนุ น ให้ แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อในกรณีนี้ วัดแม้จะมีฐานะเป็นนิติบุคคล
แต่ก็ไม่ใช่ห น่วยงานของรัฐ ดังนั้น การตั้งงบประมาณอุดหนุนขององค์กรปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น ในการปรั บ ปรุ ง และซ่ อ มแซมฌาปนสถาน (เมรุ ) ของวั ด นั้ น ไม่ เป็ น ไปตาม
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กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จะเป็นอานาจ หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศฉบับนี้
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นกรณีที่มีการถ่ายโอนแล้ว
หรือไม่ อย่างไร
๑๖. เรื่อง หารือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนเป็นค่าขยายเขต
ไฟฟ้าและขยายเขตประปา
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๐๔๘๔
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ขอหารือ กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขตประปา ว่าต้องเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด หรื อ ไม่ อย่ า งไร และวงเงิ น ที่
สนั บ สนุ น เกิ น กว่ า ร้ อ ยละที่ ก าหนดต้ อ งเสนอขอความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการอานวยการฯ ระดับจังหวัด หรือไม่ รวมทั้งการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภ าคและการประปาส่ วนภูมิภ าคจัดเป็นหน่วยงานของรัฐตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ หรือไม่ อย่างไร

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๑๑๑๗
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พิจารณา เห็นว่า
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และ การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขตประปาในพื้นที่ของ
ตนเอง โดยขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการฯ ระดับจังหวัดนั้น เป็นกรณี
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ร้องขอให้การไฟฟ้าและการประปามาดาเนินการให้ ซึ่ง
ไม่ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แก่ องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในการให้บริการสาธารณะ โดยที่การสนับสนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวมีโครงการของตนเองอยู่
แล้วแต่มีงบประมาณในการดาเนินการไม่เพียงพอจึงมาขอรั บการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เมื่อไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กกถ. ฯ ดังกล่าว
แล้ว จึงไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแต่อย่างใด
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๑๗. เรื่ อ ง หารื อ การอุ ด หนุ น งบประมาณแก่ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด
นนทบุรี เพื่อสงเคราะห์ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยโรคไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้ายของสถานบริการภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๙๐๗
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ขอหารือกรณี ส านักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดนนทบุรี ขอรับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ จานวน ๕,๖๖๘,๐๐๐ บาท จากองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
(อบจ.) นนทบุรี เพื่อดาเนินโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในเขต
จังหวัดนนทบุ รี ซึ่งป่ วยเป็น โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลื อดด้ว ย
เครื่องไตเทียม ก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ จานวน ๑๐๙ คน และผู้ป่วยต้องร่วม
จ่ายค่าฟอกเลื อด ๕๐๐ บาทต่ อครั้ง เนื่อ งจากค่าฟอกเลื อดด้ว ยเครื่องไต
เทียม ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท และ สปสช. ชดเชยให้หน่วยบริการฟอกเลือด
จ านวน ๑,๐๐๐ บาท โดยจั ง หวั ด นนทบุ รี มี ค วามเห็ น ว่ า อบจ.นนทบุ รี
สามารถดาเนินการอุดหนุนงบประมาณให้แก่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุ รี เพื่อสงเคราะห์ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ ผู้ป่วยโรคไตวาย

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๒๑๗๐
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พิจารณา เห็นว่า
คณะอนุกรรมการฯ เห็นด้วยกับความเห็นของจังหวัดนนทบุรี ที่ว่า อบจ.นนทบุรี สามารถ
ดาเนินการอุดหนุนงบประมาณให้แก่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อสงเคราะห์ค่า
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายของสถานบริการภาครัฐ
และเอกชนในเขตพื้ นที่ จังหวัดนนทบุ รีได้ เนื่องจากเป็ นไปตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่ วน
จั งหวั ด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) เรื่อง กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริ การสาธารณะของ อบจ. ลงวันที่ ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๔๖ และ พ.ร.บ.กาหนดแผนและ

19

เรื่อง
ที่

ข้อหารือ

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื้ อรั งระยะสุ ดท้ ายของสถานบริ การภาครั ฐและเอกชนในเขตพื้ นที่ จั งหวั ด ขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ทั้งนี้ ในการให้การสนับสนุนของ อบจ.นนท
นนทบุรีได้ จึงขอหารือว่าความเห็นของจังหวัดนนทบุรีถูกต้องหรือไม่
บุรี จะต้องดาเนินการให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ของประกาศ กกถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่ วนตาบล ในการ
ให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ทุกข้อด้วย

๑๘. เรื่อง หารือแนวทางการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการ
สนับสนุ น การด าเนิ นงานและงบประมาณการจั ดเก็ บข้ อมูล ความจาเป็ น
พื้นฐาน (จปฐ.)
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๒/๑๖๑๕
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ขอหารื อกรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น (อปท.) จะพิจารณาสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ซึ่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงว่าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ไม่ใช่
ภารกิจของ อปท. แต่เป็ นภารกิจของกรมการพัฒ นาชุมชน และการจัดตั้ง
งบประมาณไม่สามารถดาเนินการได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า
กรณีดังกล่าวเป็ นปัญหาข้อกฎหมายเนื่ องจากพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้ าที่ จั ดทาแผนพั ฒ นาท้องถิ่น ของตนเองเท่านั้ น ดังนั้ น เพื่ อให้ อปท. มี
แนวทางการดาเนินการที่ถูกต้อง จึงขอหารือว่า การดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.) เป็ น ภารกิ จ ของ อปท. หรื อ ไม่ และ อปท.

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๒๑๖๘
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ พิจารณาเห็นว่า การที่
อปท. จะให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการหรือ อปท. อื่นได้ ต้องเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (กกถ.) เรื่อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตาบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และจะต้องไม่เป็นการ
สนับสนุนในภารกิจหรือเป็นงานประจาที่ส่วนราชการนั้นสามารถตั้งงบประมาณของตนเอง
เพื่ อดาเนินการในภารกิจดังกล่ าวได้อยู่แล้ ว เมื่อกรณี ดังกล่ าวเป็ นการให้ การสนับ สนุ น
งบประมาณแก่กรมการพัฒนาชุมชนในการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้ นฐาน (จปฐ.) ซึ่ง
เป็นภารกิจโดยตรงของกรมการพัฒนาชุมชนและมีงบประมาณตั้งไว้แล้ว และตามกฎหมาย
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สามารถตั้ งงบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น การเองหรื อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ภารกิ จ จัดตั้ง อปท. และกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ ไม่ได้กาหนดไว้
ดังกล่าวได้หรือไม่ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร
เป็นอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น ดังนั้น อปท. จึงไม่อาจให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่
กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อดาเนินภารกิจในส่วนนี้ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศ กกถ.ฯ

๑๙. เรื่อง หารืออานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลด้านการส่งเสริม
การศึกษา
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๐๕๕
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอหารือกรณีองค์การบริหารส่วนตาบล
ไกรนอก อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จะอุดหนุนงบประมาณปีงบประมาณ
๒๕๕๕ ให้กับโรงเรียนบ้านโป่งแค สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวทาความสะอาด เดือนละ ๕,๗๐๐
บาท จ านวน ๑๒ เดื อ น รวมเป็ น เงิน ๖๘,๔๐๐ บาท โดยเสนอขอความ
เห็ นชอบต่อคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ระดับ จังหวัด ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับ
จั งหวั ด มี ค วามเห็ น ว่ า โครงการดั งกล่ า วมิ ใช่ ภ ารกิ จ ในด้ า นการส่ งเสริ ม
การศึ ก ษาที่ มี ผ ลต่อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาของนั ก เรียนโดยตรง ซึ่งจั งหวั ด
สุโขทัยมีความเห็นว่า การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทาความสะอาดให้กับโรงเรียน
สั งกัด สพฐ. ซึ่งได้รั บ การจั ดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๓๓๘๔
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พิจารณาแล้ว เห็น
ด้ ว ยกั บ ความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นระดับจังหวัดสุ โขทัย ที่ว่าโครงการดังกล่าวมิใช่ภ ารกิจในด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโดยตรง องค์การบริหารส่วน
ตาบลไกรนอก อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย จึงไม่สามารถให้ การสนับสนุนบประมาณ
ให้ กั บ โรงเรีย นบ้ านโป่ งแค สั งกั ด สพฐ. เพื่ อ จ้ างลู ก จ้ างชั่ ว คราวท าความสะอาด ตาม
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เช่น เดียวกับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจ้าง ประกาศ กกถ. เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ การสนั บ สนุ น ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ในการ
ลูกจ้างดังกล่าวมิได้มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาโดยตรง องค์กรปกครองส่วน ให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้
ท้องถิ่นจึงไม่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนได้ จึงขอหารือ
ว่าความเห็นของจังหวัดสุโขทัยถูกต้องหรือไม่

๒๐. เรื่อง หารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมศึกษาชั้น
ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๓
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๔๕๒๕
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอหารือกรณีองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้ ว ยแห้ ง อ าเภอบ้ า นไร่ จั งหวั ด อุ ทั ย ธานี มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะขออนุ มั ติ
สนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
มัธ ยมศึกษาชั้น ปี ที่ ๑ ถึงปี ที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ กับ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี จานวน ๒ โรงเรียน เป็น
จานวนเงิน ๑๖๙,๐๐๐ บาท ต่อคณะอนุกรรมการอานวยการกระจายอานาจ
ให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยถือว่าเป็นด้านการศึกษา
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๔๕๖๔
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๓ นั้น มิใช่ภารกิจด้านการศึกษาแต่เป็นเรื่อง
การจัดสวัสดิการให้การช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนเพิ่มเติมเพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
นักเรียนให้ ดีขึ้ น เมื่อเป็น ภารกิจอื่น ซึ่งไม่ใช่ภ ารกิจด้านการศึกษาและสาธารณสุ ขแล้ ว
ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวจะต้องถือปฏิบัติ
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๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสนับสนุนได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของประกาศ กกถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
หรือไม่ อย่างไร
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่
๒๓ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจะต้ อ งขอความเห็ น ชอบจากคณะอนุ ก รรมการ
อานวยการการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามข้อ ๑
วรรคสอง

๒๑. เรื่ อง หารื ออ านาจการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบของคณะอนุ กรรมการ
อานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๗๑๙๒
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอหารือกรณีจังหวัดเลยแจ้งว่า การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะให้การสนับสนุนแก่ส่วนราชการต่างๆ
ในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรของ อปท. ผู้นาชุมชน และ
ประชาชน โครงการอบรมพั ฒ นาความรู้ ต ามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและแก่ผู้นาชุมชน โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๘๑๖๓
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พิจารณาเห็นว่า การ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้การสนับสนุนแก่ส่วนราชการต่างๆ ในโครงการอบรมที่
เกี่ยวกับด้านการศึกษาได้นั้น ประกาศ กกถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ

23

เรื่อง
ที่

ข้อหารือ

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และโครงการแข่งขันกีฬาสีของนักเรียนในโรงเรียน โครงการดังกล่าวถือเป็น
ภารกิ จ ด้ า นการศึ ก ษาและหากวงเงิ น สนั บ สนุ น ไม่ เ กิ น ตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด เทศบาล และ
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลในการให้ บ ริก ารสาธารณะ อปท. ลงวัน ที่ ๒๓
พฤศจิ กายน ๒๕๕๒ สามารถกระท าได้ โดยไม่ ต้ อ งขอความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการอานวยการฯ ระดับจังหวัด จึงขอหารือว่าความเห็นของ
จังหวัดถูกต้องหรือไม่

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่
๒๓ พฤศจิ กายน ๒๕๕๒ ข้ อ ๑ วรรคหนึ่ ง ก าหนดให้ อปท. สามารถสนั บ สนุ น แก่ ส่ ว น
ราชการ หรือ อปท. อื่ นในจังหวัด ในภารกิจด้านการศึกษาได้ จะต้องเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการจัดการศึกษาโดยตรง สาหรับหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการจัด
การศึกษา แต่ได้จัดให้ มีโครงการอบรมดังกล่ าวข้างต้น หาก อปท. จะให้ การสนับสนุน
จะต้องถือปฏิบัติตามประกาศ กกถ.ฯ ข้อ ๑ วรรคสอง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอานวยการฯ ระดับจังหวัด

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๔๐๙๗
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอหารือแนวทางการตั้งงบประมาณ
อุดหนุนตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กกถ.) เพิ่มเติม ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. ภ ารกิ จ ด้ าน ก าร ศึ ก ษ าน่ าจ ะเป็ น ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าต าม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนโดยทั่วไป เช่น จังหวัดจัดอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดอบรมและรณรงค์ให้ประชาชนเลิกเหล้า หรือป้องกันภัย
จั งหวัด จั ดอบรมอาสาสมั ครป้ องกั นภั ยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) เป็ นต้ น จึ ง
สอดคล้องกับความหมายของการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ ความเห็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ถูกต้องหรือไม่
๒. กรณีที่ตอบข้อหารือว่า “หน่วยงานของรัฐไม่มีหน้าที่โดยตรง แต่ได้
จั ด ให้ มี โค รงก ารอ บ รม ดั งกล่ าว จะต้ องได้ รั บ ความเห็ นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอานวยการฯ ระดับจังหวัด” นั้น เป็นไปตามประกาศ กกถ.ฯ

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๕๐๖๙
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี
ผู้แทน สถ. เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งที่ป ระชุมพิ จารณาแล้ วเห็ นว่า การให้ การสนับสนุ น
งบประมาณในภารกิจด้านการศึกษาแก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนตามประกาศ กกถ.
ฯ เรื่อง หลั กเกณฑ์ การสนับ สนุน ขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัด เทศบาล และองค์ การ
บริหารส่วนตาบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ข้อ ๑ วรรคแรก
นั้น จะต้องพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจ ซึ่งหมายความถึง การศึกษาภาค
บังคับ หรือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง คือ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โรงเรียนต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น และรวมถึง
โรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสั งกัด อปท. ด้วย ดังนั้น การจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้ต่างๆ ตามข้อ
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ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ข้อใด

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หารือข้างต้น จึงมิใช่ภารกิจด้านการศึกษา เมื่อเป็นภารกิจอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการศึกษาและการ
สาธารณสุขแล้ว แต่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ อปท. จึงจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารของประกาศ กกถ.ฯ ข้ อ ๑ วรรคสอง โดยต้ อ งขอความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการอานวยการฯ ระดับจังหวัด

๒๒. เรื่อง การจัดทาโครงการจ้างเหมาเอกชนผลิตน้าประปา
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๗๔๘๑ ลง
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๐๕๗๘ ลง
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอหารือกรณีจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า
เทศบาลตาบลสันโป่งได้จัดทาโครงการจ้างเหมาเอกชนผลิตน้าประปาตาม
มาตรฐานเพื่อการอุปโภคบริโภคของการประปาส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๕๑ ซึ่ง
จังหวัดเชียงใหม่เห็นว่า การที่เทศบาลฯ จะมอบให้เอกชนดาเนินการโครงการ
ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ ระบุ ว่ า องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนดาเนินการตามอานาจหน้าที่แทนได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจังหวัด

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๗๓๔
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิจารณาแล้ว
เห็ น ว่า กิ จการประปาตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การประปานั้ น จะหมายความรวมถึงทุ ก
กระบวนการหรือขั้นตอนของกิจการประปา ได้แก่ การจัดหาน้าดิ บ การผลิตน้าประปา
การส่งน้าประปาไปตามที่ต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริโภค และเมื่อการดาเนินการกิจการประปานั้น
เป็นการบริการสาธารณะอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการได้เองตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจฯ กฎหมายว่าด้วยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศของ
คณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๕๘ฯ การที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะมอบให้ เอกชนเป็ น
ผู้ดาเนินการแทนนั้น แม้จะเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนใดก็ตาม แต่โดยที่มาตรา ๒๒ แห่ง

25

เรื่อง
ที่

ข้อหารือ
ได้ต รวจสอบแล้ ว เห็ น ว่า ยั งไม่ มี กฎกระทรวงก าหนดแนวทางดั งกล่ าวไว้
ดังนั้นเทศบาลฯ จึงยังไม่สามารถมอบให้เอกชนดาเนินการแทนได้ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จึงขอหารือว่า หากเทศบาลจะดาเนินการจ้างเหมาเอกชน
เพื่ อผลิ ตน้ าประปาแล้ ว น าไปให้ บ ริ การแก่ ประชาชนตามอานาจหน้าที่จ ะ
สามารถดาเนินการได้หรือไม่เพียงใด

๒๓. เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๕๑๐๐๑/๗๙๙๐
ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารของ
องค์ การบ ริ ห ารส่ วนจั งห วั ด อุ บ ลราชธานี แห่ งที่ ๒ บ ริ เวณ ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์หาดสวนยา อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้
การจัดตั้งและการดาเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี ดาเนิ นการไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกาหนดแผนฯ กาหนดว่ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบ
ให้เอกชนดาเนินการตามอานาจหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีกฎกระทรวงที่กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และ เงื่อนไข ในการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมอบให้เอกชนดาเนิ นการแทนได้ ซึ่ง
การออกกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของกฎหมายว่าด้วยการกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ การพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในเรื่องนี้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องพิจารณาดาเนินการ เนื่องจาก
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
สามารถมอบให้เอกชนเป็นผู้ดาเนินการแทนได้ต่อไปหรือไม่ อย่างไร

หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๘๗๒๗
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ในการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัย กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีผู้แทนกรมการ
ขนส่งทางบก และผู้ แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม ชี้แจง
ข้อเท็จจริงด้วย คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็น ดังนี้
๑. การดาเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๕ วรรคแรก เป็นการ การจัดให้ มีส ถานีขนส่ ง ซึ่งหมายถึง กรมการ
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และจักได้ถือปฏิบัติต่อไป

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนส่ งทางบกเป็ น ผู้ ด าเนิ น การ จั ด ให้ มี โดยจะด าเนิ น การเอง หรื อ จะมอบหมายให้
รัฐวิสาหกิจหรือองค์การของรัฐเป็นผู้ดาเนินการก็ได้ สาหรับมาตรา ๑๑๕ วรรคสาม เป็น
การจัดตั้ง โดยบุคคลที่จะขออนุญาตจัดตั้ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
ห้าง
หุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ
ดังกล่ าว ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากมี เจตนารมณ์ เพื่ อเป็ น การส่ งเสริม ให้ เอกชนเข้ ามาด าเนิ น การ
แข่งขันกันในระบบตลาด หากหน่วยงานของรัฐเข้าไปดาเนินการในส่วนนี้จะเป็นการเข้าไป
แข่ งขั น กั บ ภาคเอกชน ส าหรั บ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การขออนุ ญ าตจั ด ตั้ งได้ ก าหนดไว้ ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. ส าหรับกรณี การถ่ายโอนสถานีขนส่ งผู้โดยสารของกรมการขนส่ งทางบก ตาม
แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มี
เจตนารมณ์เพื่อต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่โดยให้ถ่า ยโอนทรัพย์สิน และงบประมาณ
ตามภารกิจ ดังนั้น กรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นลักษณะของ
การจัดให้ มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามมาตรา ๑๑๕ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องการถ่ายโอนภารกิจตามที่แผนปฏิบัติ
การฯ กาหนดไว้

๒๔. เรื่ อง หารื อ การอุ ด หนุ น งบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ในการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่
พระนครศรีอยุธยา (โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พิจารณา
ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พระนครศรีอยุธยา รายงานต่อ ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาขอรับการสนับสนุน
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้เสนอโครงการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทีย ม เพื่ อขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก อบจ. พระนครศรีอยุธ ยา
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่มีความจาเป็น ต้อง
ได้รับการบาบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือด ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการ/
โรงพยาบาลกาหนด เป้าหมายคือ ผู้ป่วยที่มีความจาเป็นต้องได้รับการบาบัด
ทดแทนด้วยการฟอกเลื อด แต่ขัดสนในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เข้ารับการบริการ
บาบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือด จานวน ๑๐ ราย เป็นเงิน ๑,๔๖๐,๐๐๐
บาท โดยขอรั บ การอุ ด หนุ น จาก อบจ. จ านวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสมทบ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งโครงการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยไตวายฯ เป็นโครงการที่อยู่ในภารกิจด้านสาธารณสุข แต่การสนับสนุน
งบประมาณตามโครงการฯ เกินอัตราร้อยละสิบของรายได้ของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา และเพื่อปฎิบัติให้เป็นประกาศ กกถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ในการให้ บ ริก ารสาธารณะ ลงวัน ที่ ๒๓
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๒ ข้ อ ๘ จึ งขอความเห็ น ชอบจากคณะอนุ ก รรมการ
อานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
ในการตั้ งงบประมาณอุ ด หนุ น ให้ กั บ โรงพยาบาลพระนครศรีอ ยุ ธ ยาตาม
โครงการฯ ดังกล่าว
๒. จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ในการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ถือว่าเป็นภารกิจด้าน
การสาธารณสุ ข ซึ่ งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถให้ ก ารสนั บ สนุ น แก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ส่ ว นราชการ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ได้ ตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ในการ
ให้ บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ข้อ ๑ ได้ และในกรณี นี้เป็นการ
ให้บริการสาธารณะเป็นการทั่วไป ไม่ได้เจาะจงแก่กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
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อานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นว่า โครงการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็น
การดาเนิน การแก่กลุ่มบุคคลเฉพาะเจาะจง จานวน ๑๐ ราย มิได้เป็นการ
สาธารณะโดยทั่วไป และโครงการดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงงบประมาณในการ
ดาเนิ นการแต่ละกิจ กรรม อบจ. พระนครศรีอยุธยาจึงไม่อาจจะสนับสนุน
งบประมาณให้กับโรงพยาบาลตามโครงการดังกล่าวได้ จังหวัดจึงขอหารือว่า
ความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

