
 

 

 

 

 

 

ชื่อร่างกฎหมาย ฉบับที่ 1 : ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
หมายเหตุ : ร่าง ฯ เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากลั่นกรองร่างกฎหมาย (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) เมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2554 ซึ่งได้ปรับปรุงจากร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553) 

 

ประเด็นที่ 

1 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเหตุ 

1. กําหนดให้นายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กํากับดูแล อปท.  (นายอําเภอ สําหรับ อบต.  ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับเทศบาล และ อบจ.) 
2. ให้กระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติ
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
3. ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้ง อบต. 
4. ให้กระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน  และเงื่อนไขการจัดตั้งเทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง  และเทศบาลนคร โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
5. ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศการเปลี่ยนแปลงชื่อและเขตของ อบต.และเทศบาล   
6. ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบรวม อบต.และเทศบาล   
7. ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศแบ่งเขตหมู่บ้านในเขต อบต. และแบ่งเขตชุมชนในเขตเทศบาลใหม่ (จากการยุบรวม อบต./เทศบาล) 
8. ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศการเปลี่ยนแปลงฐานะของ อบต. และเทศบาล 
9. ให้กระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งแล้วให้ปลัด อปท. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารราชการประจํา
ของ อปท. รวมถึงการสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อปท. และการปฏิบัติหน้าที่อื่นเท่าที่จําเป็นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น แต่                             
การดําเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือมีผลผูกพันงบประมาณ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้กํากับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ)  
10. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้ขาดในกรณีที่ อบจ.  และ อบต./เทศบาลไม่สามารถตกลงกันได้ว่าบริหารกิจการการจัดทําบริการสาธารณะต่อไป และการแบ่งผลประโยชน์
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร (กรณีที่ อบจ. ได้จัดให้มีสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นบริการสาธารณะและให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องในเขต อบต.หรือ
เทศบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดและเป็นหน้าที่ของ อบต.หรือเทศบาล ถ้ามิได้มีข้อตกลงไว้เป็นประการอื่นให้สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินนั้นตกเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหรือเทศบาล) 
11. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐดําเนิน          
กิจการใดในเขต อปท.ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.หรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของประชาชน 
12. ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ อปท.ดําเนินกิจการหรือภารกิจเองได้ ถ้าการดําเนินการตามภารกิจนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือภาระแก่ประชาชนในท้องถิ่นเกินสมควร 
(กรณีที่ภารกิจนั้นเป็นกิจการที่เป็นอํานาจหน้าที่ของ อปท. แต่ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระทางการเงินของ อปท. อาจ
มอบให้บุคคลใดหรือเข้าร่วมกับบุคคลใดกระทํากิจการที่เป็นอํานาจหน้าที่ของ อปท.ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ก.ถ.กําหนด)  
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ประเด็นที่ 

1 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเหตุ 

13. ให้กระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการในกรณีที่ อปท.ให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ                      
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น โดยเรียกค่าบริการได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ 
14. ให้กระทรวงมหาดไทยกําหนดวิธีการเปิดเผยร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประชาชนให้ทราบทั่วกันโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการของ อปท. หรือโดยวิธีอื่นที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
15. ให้ผู้กํากับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ) พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เสร็จและส่งคืนผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ 
16. ให้ผู้กํากับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาข้อยุติในกรณีที่สภาท้องถิ่นไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นงบประมาณ                        
รายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพิ่มเติม  
17. ให้ผู้กํากับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ) สั่งยุบสภาท้องถิ่น ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นงบประมาณรายจ่ายที่สภาท้องถิ่น ให้ความ
เห็นชอบ 
18. ให้ผู้กํากับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ) พิจารณาวินิจฉัยภายใน 7 วัน ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่ามีการกระทําฝ่าฝืนการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง   (“การเสนอ การแปร
ญัตติ หรือกระทําด้วยประการใด ให้มีผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้ใช้หรือจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะกระทํามิได้”) 
19. ให้ผู้กํากับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ) พิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกข้อกําหนดท้องถิ่นให้ใช้บังคับดังเช่นข้อบัญญัติท้องถิ่นในระหว่างที่ไม่มีสภาท้องถิ่น 
หรือในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะและเรียกประชุมสภาท้องถิ่นไม่ได้  
20. ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบการตรวจสอบการบริหารงานคลัง การบัญชี ฐานะทางการเงิน หรือการเงินอื่นๆ ของ อปท. 
21. กําหนดให้มีผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมกิจการ อบต.  กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และกองทุน ส่งเสริม
กิจการ อบจ. (ข้าราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ) 
22. กําหนดให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการการคลังของ อปท. (ข้าราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.
เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ) 
23. ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบตามอํานาจหน้าที่เพื่อใช้บังคับเกี่ยวกับมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุน และกํากับการใช้จ่ายเงินของ อปท. ให้เป็นไป                     
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ (ตามมาตรการที่ ก.ก.ถ. ให้ความเห็นชอบ)  
24. ให้ผู้กํากับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ) มีอํานาจหน้าที่ : - 
     - กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งของทางราชการ  
     - ชี้แจง แนะนํา ตักเตือน และตรวจสอบกิจการของ อปท. เรียกรายงานและเอกสารใดๆจาก อปท. มาตรวจสอบ และเรียกบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงได้ 
     -  สั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติการของ อปท.ไว้ก่อนได้ (กรณีที่การปฏิบัติราชการที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรืออาจจะเกิดความเสียต่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมอย่างร้ายแรง) โดยให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยสั่งการตามที่
เห็นสมควรภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีคําสั่งระงับการดําเนินการ (กรณีนายอําเภอเป็นผู้สั่ง ฯ ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ)  
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ประเด็นที่ 

1 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเหตุ 

24. ให้ผู้กํากับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ) มีอํานาจหน้าที่ : - (ต่อ) 
     - สั่งเพิกถอนมติของสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ (กรณีที่ปรากฏว่ามตินั้นฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของทางราชการ หรือเป็นมติที่
นอกเหนืออํานาจหน้าที่ของ อปท.) โดยต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้น และต้องกระทําภายใน 60 วันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติ 
     - ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่สภาท้องถิ่นดําเนินการหรือไม่ดําเนินการใดอันเป็นการไม่ชอบด้วยหน้าที่หรือขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ                        
ของทางราชการจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อปท.หรือประโยชน์ของประชาชน หรือราชการ หรือประเทศ 
      - มีอํานาจยุบสภาท้องถิ่น กรณีที่สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่ามีเหตุที่สภาท้องถิ่นดําเนินการหรือไม่ดําเนินการใดอันเป็นการไม่ชอบด้วยหน้าที่หรือขัดต่อกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของทางราชการจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อปท.หรือประโยชน์ของประชาชน หรือราชการ หรือประเทศ   
(กรณีที่เป็นการใช้อํานาจกํากับดูแลของนายอําเภอ ให้รายงานเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนสั่งการ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งให้นายอําเภอ
สอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา) 
      -  ดําเนินการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําการฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่กระทําการตามหน้าที่ หรือกระทําการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ 
      -  สั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น พ้นจากตําแหน่งได้ กรณีที่สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วปรากฏ ผลว่าบุคคล
ดังกล่าวกระทาํหรือไม่กระทําการตามที่ถูกกล่าวหา  
      ทั้งนี้ คําสั่งของผู้กํากับดูแล ให้เป็นที่สุด  
25. กระทรวงมหาดไทยจะต้องกําหนดมาตรฐานเพื่อให้สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นและระเบียบว่าด้วย
จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว 

มาตรา 197-201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา 202 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ 

1.  กําหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)  สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และมีเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกําหนดให้สํานักงาน ฯ ต้องจัดให้มีระบบข้อมูล สถิติข้อมูล ระบบบริหารงาน
และระบบการจัดการด้านต่างๆ อัตโนมัติ  ระบบการรายงานของ อปท.  ระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา ระบบการเงินการคลัง ข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่นและแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ยังใช้บงัคับ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของทุก อปท. 
2.  ให้ ก.ก.ถ.กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผู้บริหารท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศโดยรวม) 
3. ให้ ก.ก.ถ. ออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินกิจการโรงรับจํานํา  สถานธนานุบาล หรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น  
4. ให้ ก.ก.ถ.กําหนดหลักเกณฑ์ :-  
    - การจัดทําบริการสาธารณะอันเป็นหน้าที่ของ อปท.อื่นซึ่ง อปท.นั้นขอให้ อบจ.จัดทํา หรือที่ อปท. อื่นในจังหวัดร่วมกับ อบจ.จัดทําเพื่อประสิทธิภาพหรือประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชน 
    - การให้บริการตามอํานาจหน้าที่ของ อบจ.แก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.อื่น 
5. ให้ ก.ก.ถ. ประกาศ :-  
    - ประกาศกําหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
    - ประกาศกําหนดอํานาจหน้าที่ของ อบจ. ในกรณีที่ อบจ.มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะเช่นเดียวกันกับ อปท.อื่นในเขตจังหวัด ว่า อบจ.จะดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่นั้นได้มากน้อยเพียงใด 
6.  ให้ ก.ก.ถ. มีอํานาจในการกําหนดว่า อปท.มีอํานาจและหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใด ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ อปท.มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ
อย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 
7.  ให้ ก.ก.ถ. กําหนดแนวทางดําเนินการในกรณีที่ อปท.ไม่สามารถตกลงกันได้ในการดําเนินการตามมาตรา 90 (เพื่อให้การปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.มี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า หรือความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการ อปท.โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นอาจร่วมมือหรืออาจมอบหมายให้ อปท.อื่น
ดําเนินการแทนได้ ในส่วนของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากประชาชนในเขตที่ให้บริการเป็นรายได้ของ อปท.ทั้งหมดหรือจัดแบ่งให้ อปท.ที่มอบหมายได้)  
8.  ให้ ก.ก.ถ.ประกาศกําหนดบริการสาธารณะอื่นที่ใช้เงินลงทุนสูงหรืออาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการร่วมกันจัดทําบริการสาธารณะของ 
อปท. ในด้านการลงทุน การบริหาร การให้บริการ การเงิน และการแบ่งปันผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นกรณีจัดตั้งเป็นสหการหรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
9.  ให้ ก.ก.ถ. สามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท.ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทําบริการสาธารณะดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษได้ 
10. ให้ ก.ก.ถ.กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบให้บุคคลใดหรือเข้าร่วมกับบุคคลใดกระทํากิจการที่เป็นอํานาจหน้าที่ของ อปท.ได้   ในกรณีจําเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระทางการเงินของ อปท.  (ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ อปท.ดําเนินกิจการหรือภารกิจเองได้                                         
ถ้าการดําเนินการตามภารกิจนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือภาระแก่ประชาชนในท้องถิ่นเกินสมควร) 

มาตรา 4 และ
มาตรา 7 
 
 
 
มาตรา 72 
 
มาตรา 85 
 
 
 
 
มาตรา 86 
 
 
 
มาตรา 88 
 
มาตรา 90 
 
 
มาตรา 91 
 
มาตรา 92 
มาตรา 98 
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หมายเหตุ 

11. ให้ ก.ก.ถ.กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อบริการ  ในกรณีที่ อปท.มอบให้ชุมชนหรือประชาชนดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะเอง  (เพื่อประโยชน์                  
โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่หรือเป็นเรื่องของประชาชนเอง โดย อปท.มีหน้าที่ในการควบคุม กํากับดูแล วางมาตรฐานการการดําเนินการ อํานวยความสะดวก สนับสนุน
งบประมาณ และความรู้ด้านวิชาการให้แก่ชุมชนหรือประชาชน) 
12. ให้ ก.ก.ถ.กําหนดหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขการกู้เงินของ อปท. และถ้าเป็นการกู้เงินจากนอกประเทศหรือกู้เป็นเงินตราต่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อน 
13.  ให้ ก.ก.ถ. ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน การเปิดบัญชีเงินฝากและการเบิกจ่ายเงินออกจากบัญชีเงิน
รายรับทั่วไป การจัดทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชีเงินรายรับทั่วไป  
14.  ให้ ก.ก.ถ. ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน การเปิดบัญชีเงินฝาก การเบิกจ่ายเงินออกจากบัญชีเงินสะสม 
การจัดทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชีเงินสะสม  
15. ให้ ก.ก.ถ. กําหนดหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขการจ่ายเงินสะสมเพื่อการบรรเทาสาธารณภัยหรือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย หรือการอื่นที่จําเป็นเร่งด่วน 
และ ให้ ก.ก.ถ. ออกระเบียบเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินสะสมจากที่ได้สั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินสะสมโดยไม่ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพิ่มเติม  
16. ให้ ก.ก.ถ. ออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินที่มีผูบ้ริจาคหรืออุทิศให้แก่ อปท.เพื่อกระทําการอย่างใดเป็นการเฉพาะ เจาะจง และเงินที่ อปท.
จัดหารายได้ขึ้นเป็นครั้งคราวภายในขอบเขตอํานาจหนา้ที่เพื่อใช้จ่ายในกิจการใดเป็นการเฉพาะ 
17. ให้ ก.ก.ถ. กําหนดหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขการโอนงบประมาณรายจ่ายไปเพื่อใช้จ่ายสําหรับการอื่น                                                                             
18. ให้ ก.ก.ถ. ออกระเบียบในการกําหนดเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทน หรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น  
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการรองผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงเงินประจําตําแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น และอนุกรรมการ                   
ที่คณะกรรมการสามัญตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
19. ให้ ก.ก.ถ. ออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ อปท. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
20. ให้ ก.ก.ถ. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมกิจการ อบต. คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมกิจการ อบจ. ขอลดอัตราการจัดส่งเงินเข้ากองทุน 
21. ให้ ก.ก.ถ.พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน ฯ ของแต่ละปี  
22. ให้ สํานักงาน ก.ก.ถ. มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินในกองทุน ฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
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มาตรา 131 
 
มาตรา 133 
 
มาตรา 134 
 
 
มาตรา 135 
 
มาตรา 137 
มาตรา 139 
 
 
 
มาตรา 142 
มาตรา 145 
 
มาตรา 146 
มาตรา 148 
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ประเด็นที่ 

2 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ 

23. กําหนดให้เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. เป็นประธานกรรมการ  ข้าราชการในสังกัดสํานักงาน ฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมกิจการ อบต.  กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และกองทุน ส่งเสริมกิจการ อบจ. (ผู้แทนกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ)  
24. ให้ ก.ก.ถ.จัดให้มีการตรวจสอบบัญชี งบดุล และจัดทํารายงานกิจการประจําปีของกองทุนเสนอคณะกรรมการบริหารทราบและเผยแพร่ทางระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
25. ให้ ก.ก.ถ. ร่วมกับกระทรวงการคลังกําหนดวิธีการส่งมอบภาษีที่จัดเก็บได้ให้ อปท. 
26. ให้ ก.ก.ถ. ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการมอบอํานาจ การแต่งตั้งและการจ่ายค่าตอบแทนให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.
อื่น กรณีที่หน่วยงานต่าง ๆดังกล่าวจัดเก็บรายได้ให้ หรือให้เอกชนดําเนินการจัดเก็บแทนในกรณีที่เป็นรายได้ประเภทค่าตอบแทนและค่าบริการ  
27. ให้ ก.ก.ถ. กําหนดอัตราส่วนในการจัดสรรภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บได้ให้แก่ อปท. แต่ละแห่ง ในกรณีที่กฎหมายมิได้จัดสรรไว้  
28. กําหนดให้ ก.ก.ถ. แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการคลัง อปท.  เลขาธิการสํานักงาน ฯ เป็นกรรมการ  และข้าราชการในสังกัดสํานักงาน ฯ เป็น
กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ  (อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ)   
29. กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการคลัง ดังนี้  
     - จัดทําแผนพัฒนารายได้ของ อปท. เสนอ ก.ก.ถ.เพื่อให้ความเห็นชอบ        
     - เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.ต่อ ก.ก.ถ.เพื่อให้ความเห็นชอบ           
     - เสนอแนะสัดส่วนของรายได้ระหว่างรัฐกับ อปท. ต่อ ก.ก.ถ.       
     - พิจารณารายได้ประเภทใหม่ของ อปท.ทั้งที่เป็นภาษีอากรและมิใช่ภาษีอากร และเสนอต่อ ก.ก.ถ.เพื่อให้ความเห็นชอบ           
     - ประเมินประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและการคลังของ อปท.เป็นครั้งคราว และรายงานผลต่อ ก.ก.ถ. 
     -  เสนอแนะต่อ ก.ก.ถ. เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.ให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม 
     -  เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการการใช้จ่ายเงินของ อปท.ต่อ ก.ก.ถ. เพื่อให้ความเห็นชอบ และเมื่อ ก.ก.ถ. ให้ความเห็นชอบแล้วให้สํานักงาน ก.ก.ถ.ดําเนินการให้มีหรือ
ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการเงินและการคลังของ อปท.ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการการใช้จ่ายเงินดังกล่าว 
     -  ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานฐานะทางการเงินและการคลังของ อปท.ต่อ ก.ก.ถ. 
     -  อํานาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่ ก.ก.ถ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
     ทั้งนี้  เมื่อ ก.ก.ถ. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนารายได้ของ อปท. แล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้บรรจุไว้ในแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป 
 

มาตรา 149 
 
 
มาตรา 151 
 
มาตรา 158 
มาตรา 159 
 
มาตรา 160 
มาตรา 162 
 
มาตรา 169 
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ประเด็นที่ 

2 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ 

30. ให้ ก.ก.ถ. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการแก้ไขสัดส่วนการจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีสรรพสามิต  ภาษีสุราและยาสูบ และภาษี
ที่รัฐจัดสรรให้ (ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  ค่าภาคหลวงแร่ และภาษีอื่น ๆ ที่กฎหมายกําหนด)  และให้ ก.ก.ถ.พิจารณาทบทวนสัดส่วนการจัดสรรตามวรรคหนึ่ง หรือรายได้
ประเภทอื่นใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
31. ให้ ก.ก.ถ. กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ อปท.แต่ละแห่ง โดยกําหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการคลังหรือตามที่กําหนดไว้
ในแผนพัฒนารายได้ของ อปท.  
32. ให้สํานักงาน ก.ก.ถ. กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนและประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ อปท. 
33. ให้ ก.ก.ถ. มอบหมายให้สันนิบาต อปท. ดําเนินการอื่นใดภายในวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการของ อปท.แต่ละประเภททุกแห่งทั่วราชอาณาจักร ให้มีความเจริญ  
ก้าวหน้าอันมิใช่เป็นการหาผลกําไร หรือรายได้แบ่งปันกัน 
34. ให้ ก.ก.ถ.ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดําเนินงาน การอุดหนุนเงินให้แก่สมาพันธ์สันนิบาต อปท. 
35. ให้ สํานักงาน ก.ก.ถ. ดําเนินการจัดประชุมสันนิบาต อปท.ในวาระเริ่มแรก 
36. ให้ ก.ก.ถ.ออกระเบียบเกี่ยวกับการสอบบัญชีของสันนิบาต อปท.   และเมื่อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ
สันนบิาต อปท.แล้ว ให้แจ้งผลการสอบบัญชีให้ ก.ก.ถ. ทราบ 

มาตรา 180 
 
 
มาตรา 181 
 
มาตรา 191 
มาตรา 204 
 
มาตรา 211 
มาตรา 212 
มาตรา 214 
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ประเด็นที่ 

3 
ประเด็นอื่น ๆ หมายเหตุ 

1.  ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน   
     1.1 มาตรา 187 – 190 เป็นการกําหนดให้ อปท.ดําเนนิการ ดังนี ้
     มาตรา 187  อปท.จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท. และตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น  
     ในการดําเนินการตามวรรคแรก อปท.ต้องจัดให้มีวิธีการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น 
      มาตรา 188  ในกรณีที่การกระทําของหน่วยงานของรัฐหรือ อปท.จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทอ้งถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือ อปท. ต้องแจ้ง
ข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระทําการเป็นเวลาพอสมควรและในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน อปท. อปท.ต้องจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระทํานัน้ หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได้ ทั้งนี้ ให้ อปท.ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว 
      มาตรา 189  อปท.ต้องรายงานการดําเนนิงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนนิงานในรอบปี และเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อผลการดําเนินงานของ อปท.ทีผ่่านมา  
      มาตรา 190  ให้ อปท.จัดทํารายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนรายงานต่อสภาท้องถิ่นทราบและให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสว่นราชการ
ของ อปท.นําไปดําเนนิการต่อไป 
 

      1.2  มาตรา 191 เป็นการกําหนดให้สํานักงาน ก.ก.ถ. กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนและประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ 
อปท. 
 

มาตรา 187-191    

2.  ประเด็นการโอนกิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน หนี้  สิทธิ  ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ  อัตรากําลังของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
     มาตรา 220  ให้โอนบรรดากิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สนิ หนี้  สิทธิ  ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ  อัตรากําลงัข้าราชการและลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ในส่วนของสํานักบริหารการคลังท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงบประมาณ  ระบบการเงินและบัญชี  ระเบียบการคลัง  การจัดเก็บรายได้  การจัดสรรรายได้
และเงินอุดหนุน  และเงินกองทนุต่าง ๆ ของท้องถิ่น  ในส่วนของสํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท.จัดทาํ  ประสาน 
และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวางระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนนิการของ อปท.ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อปท.และเกณฑ์ชี้วดัที่กําหนด 
และในส่วนของสํานักงาน จ.ส.ท.ไปเปน็ของสํานักงาน 

มาตรา 220 
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ประเด็นที่ 

3 
ประเด็นอื่น ๆ หมายเหตุ 

3.  ประเด็นการโอนกิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน หนี้  สิทธิ  ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ  อัตรากําลังของสํานักงาน จ.ส.ท.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการส่งเสริมการดําเนินงานกิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 
           มาตรา 224  ให้โอนบรรดากิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน หนี้  สิทธิ  ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ  อัตรากําลงัลูกจ้างของสํานักงาน จ.ส.ท. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสง่เสริมการดําเนินงานกิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ไปเป็นของสํานักงาน 

มาตรา 224 
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ชื่อร่างกฎหมาย ฉบับที่ 2 : ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
(ร่าง ฯ เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากลั่นกรองร่างกฎหมาย ซึ่งมีนายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน)  

 

 

ประเด็น หมายเหตุ 

1.  สรุปหลักการและเหตุผล  : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกําหนดให้ อปท.มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล โดยการโยกย้าย การเลื่อนตําแหน่ง การ
เลื่อนเงินเดือน และการลงโทษให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด และการแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและลูกจ้างของ อปท.พ้นจากตําแหน่งต้องเป็นไปตามความเหมาะสม
และความจําเป็นของแต่ละท้องถิ่น โดยการบริหารงานบุคคลของ อปท.ต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกัน และอาจได้รับการพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง 
อปท.ด้วยกันได้ รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นก่อน  นอกจากนั้น ได้กําหนดให้มีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ อปท. ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้ใช้บังคับใช้มา
ระยะหนึ่งแล้วสมควรที่จะได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยข้างต้น   

 
 
 
 
 
 

2. สรุปประเด็นที่สําคัญ  
2.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.”  โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน ก.ถ. เป็นเลขานุการ และให้ข้าราชการในสํานักงาน ก.ถ. จํานวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
กรรมการ) 
2.2  กําหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ถ.” ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 คนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  และให้
ผู้อํานวยการสํานักงาน ก.พ.ถ. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของ ก.พ.ถ. 
2.3  กําหนดให้มีสํานักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน ก.ถ.” ในสํานักงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
2.4  กําหนดให้มีสํานักงาน ก.ถ. และกําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน ฯ  โดยให้มีผู้อํานวยการสํานักงาน ก.ถ. เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.ถ. 
      (1) เป็นหน่วยงานธุรการของ ก.ถ. และ ก.พ.ถ. และดําเนินการตามที่ ก.ถ. หรือ ก.พ.ถ. มอบหมาย 
      (2) วิเคราะห์ วิจัย และจัดระบบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และโครงสร้างของ อปท. 
      (3) พัฒนาระบบข้อมูลและจัดทําแผนกําลังคนในราชการส่วนท้องถิ่น 
      (4) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นและการจัดสวัสดิการสําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
      (5) ดําเนินการหรือจัดให้มีการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
      (6) ดําเนินการหรือจัดให้มีการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อปท. 
      (7) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
      (8) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
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ประเด็น หมายเหตุ 

2.5  กําหนดให้มีสํานักงานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน ก.พ.ถ.” ในสํานักงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีอํานาจ
หน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของ ก.พ.ถ. ดําเนินการตามที่ ก.พ.ถ. มอบหมาย และปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  และให้มีผู้อํานวยการสํานักงาน 
ก.พ.ถ. เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.ถ. 
2.6 กําหนดให้มี อ.ก.ถ. จังหวัด และ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด  โดยมีหน้าที่กํากับดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัด(ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นสามัญ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)  
2.7 กําหนดให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ถ. จังหวัด” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน  และหัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. 
จังหวัด เป็นเลขานุการ 
2.8 กําหนดให้ อ.ก.ถ. จังหวัด มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญใน อปท.ทุกประเภทที่อยู่ในจังหวัด   
2.9 กําหนดให้ อปท.แต่ละแห่งมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ อปท.คณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท.เป็นประธาน   ปลัด อปท. และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน และหัวหน้าส่วนราชการซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อปท. เป็นเลขานุการ 
2.10 กําหนดให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่นจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ถ. จังหวัด” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน  
และหัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. จังหวัด เป็นเลขานุการ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด 
2.11 ในวาระเริ่มแรกระหว่างที่ยังไม่มีสํานักงาน ก.ถ. จังหวัด ให้ผู้แทนสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแทนผู้แทนสํานักงาน ก.ถ. 
จังหวัด และให้สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดทําหน้าที่สํานักงาน ก.ถ. จังหวัด ไปพลางก่อน 
2.12 กําหนดให้โอนกิจการ อํานาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ อัตรากําลัง ข้าราชการ และลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน   
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ชื่อร่างกฎหมาย ฉบับที่ 3 : ร่างพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
(ร่าง ฯ เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากลั่นกรองร่างกฎหมาย ซึ่งมีนายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน)  

 

 

ประเด็น หมายเหตุ 

1.   กําหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ก.ถ.” โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี                  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน  และผู้อํานวยการสํานักงาน ก.ก.ถ. เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  โดยมีกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่  กรรมการโดยตําแหน่ง           
11 คน (ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการสํานักงาน
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และผู้อํานวยการสํานักงาน ก.ก.ถ.)  กรรมการที่มาจากผู้แทน อปท. จํานวน 12 คน  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 12 คน 
2.  กําหนดให้มีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน ก.ก.ถ.” ในสํานักงานการบริหารราชการ                       
ส่วนท้องถิ่น โดยมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้   (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ   (2) ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และ อปท.เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.และแผนปฏิบัติการ  (3) เตรียมความพร้อมให้แก่ อปท.เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานของรัฐ   (4) ประสานการปฏิบัติ
และสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาความสามารถของ อปท.ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตาม
แผนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.และแผนปฏิบัติการ  (5)  ตรวจสอบ ทบทวนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.              
(6) ดําเนินการติดตามและประเมินเป้าหมายมาตรฐานขั้นต่ําในการจัดทําบริการสาธารณะตามที่คณะกรรมการกําหนด   (7) จัดให้มีระบบข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการและเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนานโยบายการกระจายอํานาจของรัฐให้แก่ อปท.    (8)  ร่วมมือและประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐ และ อปท.ในการดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักงาน ก.ก.ถ. หรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย  โดยกําหนดให้ผู้อํานวยการสํานักงาน ก.ก.ถ. เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.ก.ถ 
3. กําหนดให้จังหวัดมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และอุดหนุนให้ อปท.มีความสามารถที่จะดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานของรัฐได้อย่าง
มีคุณภาพ 
4. กําหนดให้โอนกิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

มาตรา 6 
 
 
 
 
มาตรา 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา 22 
 
มาตรา 40 
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ชื่อร่างกฎหมาย ฉบับที่ 4 : ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(ร่าง ฯ เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากลั่นกรองร่างกฎหมาย ซึ่งมีนายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน)  

 

 

ประเด็น หมายเหตุ 

1.  สรุปหลักการและเหตุผล  : แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  โดยให้จัดตั้งสํานักงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
(เพิ่มเติมมาตรา 7 (3/1))  โดยที่ประมวลกฎหมายระเบียบบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
บัญญัติให้มีการจัดตั้งสํานักงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

2. สรุปประเด็นที่สําคัญ :  กําหนดให้มี “สํานักงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” 
   มาตรา 3  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (3/1) ของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
   “ (3/1) สํานักงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ” 

 
มาตรา 3 
 
 
 

 


