
การปกครองท้องถ่ินในรัฐธรรมนญู 2560

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

กรรมการร่างรัฐธรรมนญู



เจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญ

“เพิ่มสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ขยายพืน้ที่ทางการเมืองของประชาชน”

“ท าการเมืองให้ปลอดจากการทจุริต 
เพื่อตอ่ชีวิตให้บ้านเมือง”

“ปฎิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ยืน”



การกระจายอ านาจ ในทางวิชาการ หมายถงึ

1.1 การกระจายโอกาสและทรัพยากรให้องค์กร
บริหารท้องถ่ินในการริเร่ิมงานและกิจกรรม
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถ่ิน

1.2 การมอบหน้าท่ ีความรับผิดชอบและ
อ านาจให้แก่องค์กรบริหารท้องถ่ิน

3



1.3 การคืนบทบาทหน้าท่ีรัฐให้แก่ 
ชมุชนท้องถ่ินและองค์กร
บริหารท้องถ่ินให้สามารถ 
จดัการตนเองในพืน้ท่ีของตน 
ได้ โดยค านงึถึงการเข้าใจ เข้า
ถึงความต้องการและความ
รวดเร็วในการตอบสนองและ
บริการประชาชน



ในทางกฏหมาย การกระจายอ านาจ หมายถึง

การกระท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ท่ีอยา่งน้อยต้องเป็น ดงั
ตอ่ไปนี ้

1.การก าหนดหน้าทีและ อ านาจขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินในการจทั าบริการสาธารณะและกิจกรรม  
สาธารณะ

2.การถ่ายโอนภารกิจในการจดัท าบริการสาธารณะของ
หน่วยงานของรัฐให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพ่ือ
ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีและอ านาจ
ด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะในภารกิจนัน้



ในทางกฏหมาย การกระจายอ านาจ หมายถึง

3. การจดัสรรภาษีอากรและเงินอดุหนนุให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

4. การถ่ายโอนและพฒันาบคุลากรองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพ่ือรองรับ
การจดับริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ



กระจายอ านาจใหอ้ปท.และ ชุมชนในรัฐธรรมนูญใหม่

• การจดับริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

• การจดัการศกึษา ทกุระดบั (รัฐ เอกชน อปท.)

• การสาธารณสขุ  

• การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

• การอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน



• การปกครองท้องถ่ินเร่ิมมีการบญัญตัิใน

รัฐธรรมนญู ปี 2511

• รัฐธรรมนญู ปี 2517 ได้บญัญตัิเป็นหมวดท่ี 9 มี 

4 มาตรา กลา่วถึง การจดัระเบียบการปกครอง 

สภาและผู้บริหารท้องถ่ิน การเลือกตัง้ท้องถ่ิน

• รัฐธรรมนญู ปี 2521 บญัญตัิการปกครองท้อง

ถ่ินไวใ่นหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ และมีสาระ

เช่นเดียวกบัรัฐธรรมนญู ปี 2517 และเช่น

เดียวกนักบัปี 2534



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

ได้ปรับปรุงบทบัญญตัเ  ิกีย่วกบัการปกครองท้องถ ่น ดงันี้

1. ความเป็นอ สระตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตาม 

เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ ่น
2. การจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น และการก ากบัดูแล

3. ความเป็นอ สระในการกา  ิ หนดนโยบาย การปกครอง การ 

บร หาร การบร หารงานบุคคล การเง นและการคลงั และม ี 

อ านาจหน้าทีข่องตนเองโดยเฉพาะ



4. การกระจายอ านาจให้แก่ท้องถ ่นอย่างต่อเน่ือง 

5. การได้มาซึ่งสมาช กสภาท้องถ ่น และคณะผ้ิูบร หารท้อง    

หรือผูู้บริหารท้องถิ่น 

6. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น

7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



รัฐธรรมนญู 2550 คงหลกัการท่ีมีในรัฐธรรมนญู 

2540 โดยเพิ่มเติมหลกัการบบางประการ

1.การก ากบัดแูลองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ต้องท า

เทา่ท่ีจ าเป็น และเหมาะสมกบัรูปแบบขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

2. ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถ่ิน เพ่ือก าหนดอ านาจ

หน้าท่ีในการจดัเก็บภาษีและรายได้อ่ืนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน 



รัฐธรรมนญู 2550 คงหลกัการท่ีมีในรัฐธรรมนญู 

2540 โดยเพิ่มเติมหลกัการบางประการ

3. การบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ต้องโปร่งใส เปิดเผยและรายงานให้ประชาชนได้

ทราบ

4. การบริหารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นท้อง
ถ่ินต้องมีองค์กรพิทกัษ์ระบบคณุธรรม 



รัฐธรรมนูญท่ีผา่นการลงประชามติหมวดท่ี 14 การปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน

• มี 6 มาตรา มาตรา 249 ถึง มาตรา 254
• และมีในหมวดสทิธิเสรีภาพ มาตรา 43
• หมวดหน้าท่ีของรัฐ มาตรา54 และ
มาตราอื่นๆในหมวดหน้าท่ีของรัฐท่ี 
ก าหนดเป็นหน้าท่ีของรัฐซึง่รัฐต้องให้  
องค์กรปกครองท้องถ่ินปฏิบตัิ

• หมวดนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 มาตรา 78



การปกครองทอ้งถ่ิน

• มาตรา 249 รัฐต้องจดัให้มีการปกครองสว่นท้องถ่ิน

• ยดึหลกัแหง่การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถ่ิน

• การจดัตัง้ อปท.ในรูปแบบใด ให้ค านงึถงึ

 ความสามารถในการปกครองตนเองในด้าน

รายได้

 จ านวนและความหนาแน่นของประชากร

 พืน้ที่ที่ต้องรับผิดชอบ



หนา้ท่ีและอ านาจของ อปท. มาตรา 250 

• องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีและอ านาจในการดแูลและจดัท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตามหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน รวมทัง้
สง่เสริมสนบัสนกุารจดัการศกึษา

• การจดัท าบริการสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีของอปท.แตล่ะรูปแบบ
โดยเฉพาะ ให้ก าหนดเป็นกฎหมาย 

• อปท. อาจร่วมกบัหรือมอบหมายให้เอกชนจดัท าบริการสาธารณะ



หนา้ท่ีและอ านาจของ อปท.

• รัฐต้องท าให้อปท.มีรายได้ของตนเอง ให้สามารถจดัท าบริการ
สาธารณะอย่างเพียงพอ

• ในระหวา่งท่ียงัไม่สามารถ รัฐต้องจดัสรรเงินอดุหนนุให้อปท.ตามควร
แก่กรณี

• ต้องมีกฎหมายก าหนดกลไกและขัน้ตอนในการกระจายอ านาจของส่วน
ราชการให้แก่ท้องถ่ิน



การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน

• ต้องให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมี “อิสระ”

ในการบริหารงาน

ในการจดับริการสาธารณะ 

ในการสง่เสริมและสนบัสนนุการศกึษา

ในการเงินและการคลงั



การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน

• การก ากบัดแูลอปท.ต้องท าเทา่ที่จ าเป็น เพื่อ

คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน

การป้องกนัการทจุริต 

และเพื่อให้การใช้จ่ายเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ

• ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึความเหมาะสมและความแตกตา่งของ อปท.แตล่ะ
รูปแบบ



การบริหารงานบุคคลของ อปท.

มาตรา 251 ให้มีกฏหมายการบริหารงาน

บคุคลท่ีค านงึถึง

• ความเหมาะสมและความจ าเป็นของแตล่ะท้องถ่ิน

• การจดัให้มีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกนั

• สามารถพฒันาร่วมกนั

• สบัเปลี่ยนบคุลากรรหวา่ง อปท.ด้วยกนัได้



โครงสร้างการเมืองทอ้งถ่ิน

• มาตรา 252 สมาชิกสภาท้องถ่ินมาจากการ
เลือกตัง้

• ผู้บริหารท้องถ่ินมาจากการเลือกตัง้หรือมา
จากความเหน็ชอบของสภาท้องถ่ิน

• ผู้บริหารของ อปท.รูปแบบพิเศษอาจมาจาก
วิธีอ่ืนตามท่ีกฏหมายก าหนด แตต้่องค านงึถึง
การมีสว่นร่วมของประชาชน



• มาตรา 253 ในการด าเนินงาน ให้ อปท. สภาท้องถ่ิน ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมลู และด าเนินการ ให้ประชาชนในท้องถ่ินมี
สว่นร่วมด้วย

• มาตรา 254 ประชาชนผู้ มีสทิธิเลือกตัง้มีสทิธิเข้าช่ือเพ่ือเสนอ
ข้อบญัญตัิ หรือ ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ินได้



ร่างพระราชบญัญตัิ

การกระจายหน้าท่ีและอ านาจให้

แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน



วัตถุประสงค์
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก

ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะยี่สิบปี เพื่อไปสู่เป้าหมาย
การเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบริหารงานที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมและสอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐



ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

หมวด ๑ คณะกรรมการ
หมวด ๒ ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวด ๓ หน้าที่และอ านาจในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวด ๔ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชน
หมวด ๕ กลไกและขั้นตอนการกระจายหน้าท่ีและอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวด ๖ เป้าหมายการจัดบริการสาธารณะและการติดตามประเมินผล
หมวด ๗ การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



หลักการใหม่ตามร่างพระราชบัญญัติ
กระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. คณะกรรมการการกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก าหนดบทบาทของ ก.ก.ถ. ให้เป็นองค์กรบริหารนโยบายการกระจายอ านาจมีหน้าที่
ก าหนดยุทธศาสตร์การกระจายหน้าที่และอ านาจฯ และประสานส่วนราชการเพื่อผลักดันให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการ

สาธารณะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
๒. หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก าหนดหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน และแตกต่าง
จากกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอ
ความเห็นต่อ ก.ก.ถ. เพ่ือก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่เพิ่มเติมได้
รวมถึง ก.ก.ถ. อาจก าหนดหน้าที่และอ านาจองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบเพิ่มเติมได้



หลักการใหม่ตามรา่งพระราชบัญญตัิ
กระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และ
เอกชน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเองหรือเอกชน เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดเ้ป็นการเพ่ิมรูปแบบการท างานให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นการประหยัดและคุ้มค่าในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๔. กลไกและขั้นตอนการกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นกลไกและขั้นตอนการกระจายหน้าที่และอ านาจตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะไม่เป็นการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเดียว ยังเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



หลักการใหม่ตามรา่งพระราชบัญญตัิ
กระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เป้าหมายการจัดบริการสาธารณะและการติดตามประเมินผล

- เพ่ือเป็นหลักประกันในการให้บริการแก่ประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานเดิมที่หน่วยงานของรัฐเคยให้บริการไว้ ใน
ภารกิจที่ได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการติดตาม
ประเมินผลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนด้วย

๖. การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- มีเป้าหมายเพ่ือให้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขั้นให้สอดคล้องกับภารกิจ
เพ่ิมขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ความแตกต่างระหว่างรา่ง พ.ร.บ. การกระจายอ านาจและอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ร่างพระราชบัญญัติการกระจายหน้าท่ีและอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีทั้งหมด ๖๒ มาตรา ๗ หมวด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจโดย อปท. ขอ
ความเห็นชอบต่อ ก.ก.ถ. ให้ความเห็นชอบก าหนดหน้าที่และ
อ านาจให้แก่ อปท. และเป็นไปตามกลไกและขัน้ตอนการกระจาย
หน้าที่และอ านาจให้แก่ อปท.
ก าหนดความร่วมมือกันระหว่าง อปท. ด้วยกัน และความ
ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน
ก.ก.ถ. เป็นองค์กรบริหารและผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดท าบริการสาธารณะของ อปท. มีหน้าที่ในการก าหน
ยุทธศาสตร์การกระจายหน้าที่และอ านาจฯเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรี รวมถึงประสานส่วนราชการเพื่อผลักดันให้ อปท. มี
การจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชน
ก าหนดเป้าหมายการจัดบริการสาธารณะแก่ อปท. รวมถึงมีการ
ติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของ อปท.
ก าหนดการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับภารกิจของ อปท.

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีทั้งหมด ๓๗ มาตรา ๔ หมวด
เน้นการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก.ก.ถ. เป็นเพียงองค์กรแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ



หมวด ๑ คณะกรรมการ

- ก าหนดให้ ก.ก.ถ. เป็นไตรภาคเีหมอืนกฎหมายเด ม โดยลดจ านวนผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒ เหลอืฝ่ายละ ๙ คน
ส าหรับผู้แทน อปท. คงมจี านวน ๑๒ คน เป็นการขนาดลดองค์กรให้มขีนาดเลก็ เพือ่ให้เก ดความคล่องตวัในการก าหนด
นโยบาย
โดยตดัผู้แทนระดบัปลดักระทรวงออก และผู้ทรงคุณวุฒ ด้านบร หารราชการแผ่นด น และการพฒันาท้องถ ่นออก ประกอบด้วย

๑. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน มเีลขาธ การ ก.ก.ถ. เป็นเลขานุการ
๒. ผู้แทนส่วนราชการ จ านวน ๒ คน

๒.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี
๒.๒ เลขาคณะรัฐมนตรี เลขาธ การคณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธ การคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธ การ

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ เลขาธ การคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐก จและสังคมแห่งชาต ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ

ความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่



๓. ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน ๑๒ คน ประกอบด้วย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จ านวน ๒ คน ผู้แทนเทศบาล จ านวน ๓ คน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๕
คน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
อื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ คน
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๙ คน
๔.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๖ คน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้าน

กฎหมาย
๔.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติงานเต็มเวลา ๓ คน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองท้องถิ่น
ด้านกฎหมาย

ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระด ารงต าแหน่ง ๔ ปี เป็นกรรมการได้ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน

ความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่



กฎหมายปัจจุบันก าหนดกรรมการมีหน้าที่เน้นการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนร่างกฎหมายใหม่เน้นการจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์
การกระจายอ านาจ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ
อ านาจหน้าที่ของ ก.ก.ถ. ดังนี้ (ร่างมาตรา ๑๔)
(๑) ให้ ก.ก.ถ. เป็นองค์กรรับผิดชอบการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ฯ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและรายงานรัฐสภาเพื่อทราบ ก าหนดกลไกขั้นตอนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อนและก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ฯ ก าหนดมาตรการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ฯ (ร่างมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๔ (๔))
(๒) เสนอแนะมาตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๑๔ (๕))

ความแตกต่างระหว่างอ านาจหน้าที่ขององค์ประกอบคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบันและร่าง

กฎหมายใหม่



(๓) ก าหนดการจัดระบบบริการสาธารณะรวมถึงหน้าที่และอ านาจของ อปท. 
(๔) ก าหนดหน้าที่และอ านาจในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การงบประมาณของ อปท. 
(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จ าเป็นเพื่อให้ด าเนินการให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์การกระจายหน้าที่และอ านาจฯ
(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการถ่ายโอนบุคลากร
(๗) หน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการก าหนดหลักเกณฑ์ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๘) หน้าที่และอ านาจในการวินิจฉัยหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ปัญหาอื่นเกี่ยวกับการกระจายหน้าที่และอ านาจ

ความแตกต่างระหว่างอ านาจหน้าที่ขององค์ประกอบคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบันและร่าง

กฎหมายใหม่



กฎหมายปัจจุบันก าหนดหน้าที่ของส านักงานท าหน้าที่ธุรการ ในร่างกฎหมายใหม่
ก าหนดให้ส านักงานท าหน้าที่
ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาการกระจายหน้าที่และอ านาจ
๑. ก าหนดให้ส านักงาน ก.ก.ถ. ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการไม่ใช่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการ ซึ่ง
แตกต่างจากกฎหมายเดิมที่ก าหนดให้เป็นส านักงาน ก.ก.ถ. ท าหน้าที่เป็นเพียงฝ่ายธุรการ
เนื่องจากจะมีกรรมการท างานเต็มเวลาเหมือนกับส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อช่วยพัฒนาการกระจาย
หน้าที่และอ านาจ
๒. ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ก.ก.ถ. ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของ ก.ก.ถ. 
และให้ท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในทุกเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ ก.ก.ถ. ได้

ร่างพระราชบัญญัติ
การกระจายหน้าที่และอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



หมวด ๒ ส านกังานคณะกรรมการกระจายหนา้ท่ีและอ านาจฯ

กฎหมายปัจจุบันก าหนดหน้าที่ของส านักงานท าหน้าที่ธุรการ ในร่างกฎหมายใหม่ก าหนดให้
ส านักงานท าหน้าที่

ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาการกระจายหน้าที่และอ านาจ

๑. ก าหนดให้ส านักงาน ก.ก.ถ. ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการไม่ใช่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการ ซึ่ง
แตกต่างจากกฎหมายเดิมที่ก าหนดให้เป็นส านักงาน ก.ก.ถ. ท าหน้าที่เป็นเพียงฝ่ายธุรการ 
เนื่องจากจะมีกรรมการท างานเต็มเวลาเหมือนกับส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือช่วยพัฒนาการกระจาย
หน้าที่และอ านาจ

๒. ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ก.ก.ถ. ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของ ก.ก.ถ. และ
ให้ท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในทุกเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ ก.ก.ถ. ได้ 



กฎหมายปัจจุบันก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจปฏิบัติหน้าที่ได้เฉพาะที่
กฎหมายก าหนดไว้ และภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจ แต่ในร่างกฎหมายใหม่
ได้มีการก าหนดนิยามเป็นการกระจายหน้าที่และอ านาจ ให้มีความชัดเจนและเพ่ิมเติมหน้าที่
และอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการออกประกาศ ก.ก.ถ. ก าหนดหน้าที่และ
อ านาจเพ่ิมเติมได้ ตามความต้องการของประชาชนและรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรับรองการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
๑. ก าหนดความหมายของการกระจายหน้าที่และให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ก าหนดหน้าที่และอ านาจในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ดังนี้

ความแตกต่างระหว่างการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่



(๑) หน้าที่และอ านาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน้าที่และอ านาจ
ทั่วไปซึ่งจะก าหนดประเด็นภารกิจไว้ ส่วนรายละเอียดในการด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปด าเนินการภายใต้กรอบหน้าที่และอ านาจ 
(๒) หน้าที่และอ านาจตามท่ีกฎหมายอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นต้น 

(๓) หน้าที่และอ านาจตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วตามที่
ก าหนดไว้ในแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๔) หน้าที่และอ านาจที่ ก.ก.ถ. เห็นควรก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้ ก.ก.ถ. ออกประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของท้องถิ่นได้



๓. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องให้ ก.ก.ถ. พิจารณาก าหนดภารกิจหรือ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับหน้าท่ีและอ านาจเพ่ิมเติมได้ และต้องการจัดท าบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอความ
เห็นชอบจาก ก.ก.ถ. (ร่างมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง) 

ความแตกต่างระหว่างการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่



๔. ก าหนดให้ ก.ก.ถ. มีอ านาจในการวินิจฉัยกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือว่าการด าเนินบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะนั้นเป็นหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนกว่าจะมีค า
วินิจฉัยของ ก.ก.ถ. ว่ากิจกรรมสาธารณะหรือบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๒๑)

ความแตกต่างระหว่างการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่



๕. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ เป็นการวางหลักเกณฑ์ที่แนวทางที่ให้ ก.ก.ถ. ใช้
พิจารณาประกอบในการให้ความเห็นชอบ (ร่างมาตรา ๒๒)

๖. ก าหนดให้การถูกถ่ายโอนภารกิจต่อไปในอนาคตตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ การ
กระจายหน้าที่และอ านาจฯ จะต้องค านึงหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรานี้ (ร่างมาตรา ๒๓)

๗. ก าหนดการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๒๔)

๘. ก าหนดการถ่ายโอนบุคลากรให้เป็นไปตามที่ ก.ก.ถ. และก าหนดหลักการที่ต้องค านึงถึง
(ร่างมาตรา ๒๕)

ความแตกต่างระหว่างการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่



๙. ก าหนดการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปด าเนินการแทนส่วนราชการ กรณีที่เป็น
ภารกิจของส่วนราชการและส่วนราชการนั้นไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือไม่ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ หากไม่เข้าไปด าเนินการแทนจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความ
สงบเรียบร้อย หรือความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในเขตท้องถิ่นนั้น (ร่างมาตรา ๒๖)

๑๐. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง หากมีความจ าเป็นอาจด าเนินกิจการ
ในลักษณะของรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรมหาชน โดยต้องให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
ความเห็นชอบและ ก.ก.ถ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่างมาตรา ๒๗)

ความแตกต่างระหว่างการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่



กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก าหนดเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันจัดบริการ
สาธารณะเท่านั้น ส่วนในร่างกฎหมายใหม่ก าหนดให้สามารถร่วมมือกันได้ทั้งหน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน และการมอบหมายให้เอกชนด าเนินการได้ ให้
สอดคล้องตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้

๑. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะร่วมมือ
กับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง หรือเอกชนก็ได้ (ร่างมาตรา
๒๘)

๒. ก าหนดสาระส าคัญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐจัดท าบริการ
สาธารณะได้โดยหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของภารกิจ (ร่างมาตรา ๒๙)

๓. ก าหนดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐในภารกิจ
เพื่อการขยายบริการให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๓๐)

ความแตกต่างระหว่างความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่



๔. ก าหนดสาระส าคัญและแนวทางการด าเนินการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง (ร่างมาตรา ๓๑)
๕. ก าหนดให้ ก.ก.ถ. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนให้การ
ด าเนินการร่วมมือกันด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร่าง
มาตรา ๓๒)
๖. ก าหนดแนวทางความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเอกชนเพื่อจัดท า
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ (ร่างมาตรา ๓๓)
๗. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้เอกชนด าเนินการได้ (ร่างมาตรา ๓๔)
๘. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมมือกับเอกชนเพ่ือจัดตั้งบริษัทหรือถือหุ้น ใน
บริษัทได้ (ร่างมาตรา ๓๕)
๙. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเรียกเก็บค่าบริการแก่หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนได้ (ร่างมาตรา ๓๖)

ความแตกต่างระหว่างความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่



รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดให้มีกลไกและขั้นตอนการกระจายหน้าที่และอ านาจ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ จึงก าหนดให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์การกระจายอ านาจและแผนยุทธศาสตร์
การกระจายอ านาจ โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งถูกก าหนดให้รับผิดชอบตาม
ยุทธศาสตร์มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งปัจจุบันที่ก าหนดให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจ จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

ส่วนท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ก าหนดให้ ก.ก.ถ. จัดท ายุทธศาสตร์การกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทบทวนยุทธศาสตร์ทุกระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี (ร่างมาตรา ๓๗)

ความแตกต่างระหว่างแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่



๒. ก าหนดให้ ก.ก.ถ. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การกระจายหน้าที่และอ านาจฯ ให้สอดคล้องและ
รองรับกับยุทธศาสตร์การกระจายหน้าที่และอ านาจฯ และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๓)

๓. ก าหนดให้มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก.ถ. ก าหนด (ร่างมาตรา ๓๙)

๔. ก าหนดให้ยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์การกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและรายงานรัฐสภาทราบ และให้
มีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตาม (ร่างมาตรา ๔๐)

๕. ก าหนดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติการการกระจายหน้าที่และ
อ านาจฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้แทนส านักงาน ก.ก.ถ. เข้าร่วมในการจัดท าแผน (ร่างมาตรา ๔๑)

ความแตกต่างระหว่างแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่



๖. ก าหนดให้ ก.ก.ถ. เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการ
ฯ หากไม่ด าเนินการให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการ เพ่ือให้ ก.ก.ถ. สามารถที่จะก ากับ
ดูแล ขับเคลื่อนแผนการถ่ายโอนภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ตามผลสัมฤทธิ์ และให้
ก.ก.ถ. ติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์และ
แผนยุทธศาสตร์ (ร่างมาตรา ๔๒) 

๗. ก าหนดเป็นมาตรการบังคับหน่วยงานของรัฐที่ไม่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการกระจาย
หน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจโดยให้ส านักงาน ก.
ก.ถ. แจ้งรัฐมนตรีผู้ก ากับหน่วยงานของรัฐ (ร่างมาตรา ๔๓)

๘. ก าหนดสาระส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติการการกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจ และก าหนดให้ต้องประเมินผลทบทวนทุกครึ่งของ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ หรือตามความจ าเป็น (ร่างมาตรา ๔๔)

ความแตกต่างระหว่างแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่



๙. ก าหนดให้การถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ หากมีการถ่ายโอนทรัพย์สิน
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน บุคลากร หรือกิจการของหน่วยงานรัฐให้ท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องรับโอนด้วย (ร่างมาตรา ๔๕)

๑๐. ก าหนดให้เมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภารกิจนั้น
จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และในระหว่างที่ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ก าหนดให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายมอบอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทนได้
(ร่างมาตรา ๔๖)

๑๑. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ถ่ายโอนภารกิจมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ ก.ก.ถ. ก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อม (ร่างมาตรา ๔๗)

ความแตกต่างระหว่างแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่



๑๒. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องถ่ายโอนภารกิจ ต้องถ่ายโอนภารกิจให้แล้วเสร็จและ
เป็นไปตามระยะที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการการกระจายหน้าที่และอ านาจฯ ด้านการถ่ายโอน
กิจ และการด าเนินการดังกล่าวจะถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย และ
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับโอนภารกิจด้วย (ร่างมาตรา ๔๘)

๑๓. ก าหนดให้ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วห้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ายโอนคืน และ
ก าหนดให้หน่วยของรัฐมีหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่าง
มาตรา ๔๙)

๑๔. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะได้อย่างมีคุณภาพ ให้
หน่วยงานของรัฐรายงาน ก.ก.ถ. และก าหนดให้ ก.ก.ถ. มีอ านาจมอบให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐเข้าไปด าเนินการแทน และเรียกค่าใช้จ่ายจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ (ร่างมาตรา ๕๐)

ความแตกต่างระหว่างแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่



กฎหมายปัจจุบันมิไดม้ีการก าหนดไว้แต่ในร่างกฎหมายใหม่มีการก าหนดไว้โดยมุ่งส่งเสริมให้
ท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และก าหนดให้มีการส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนของการจดับริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
การก าหนดเป้าหมายต้องให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมด้วย อันเป็นหลักการตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนดไว้
๑. ก าหนดให้ ก.ก.ถ. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเป้าหมายการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ร่างมาตรา ๕๑)
๒. ก าหนดให้ ก.ก.ถ. เป็นผู้ก าหนดกรอบนโยบายส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มี
สมรรถนะและความสามารถในการจัดบริการสาธารณะแกป่ระชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด (ร่างมาตรา ๕๒)
๓. ก าหนดให้ ก.ก.ถ. จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการจดับริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภารกิจที่ได้รับการถา่ยโอน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (ร่างมาตรา ๕๓)

ความแตกต่างเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่



กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีการก าหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น กับ
รายได้ของรัฐ แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดให้ท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองให้เพียงพอ
กับการจัดบริการสาธารณะ จึงก าหนดบทบัญญตัิในหมวดนี้ขึน้เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญตัิ
ในรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้

๑. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีรายได้ให้เพียงพอและสอดคล้องกับภารกจิ
ถ่ายโอนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพิ่มขึ้น (ร่างมาตรา ๕๔)
๒. ก าหนดให้ ก.ก.ถ. มีหน้าที่ในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีและรายได้ให้แก่ท้องถิ่น (ร่าง
มาตรา ๕๕)

ความแตกต่างระหว่างการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายปัจจุบันและร่างกฎหมายใหม่

หมวด ๗ การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น


