
การปรับปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั
การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น

(สรุปสาระส าคญั)

มาตรา 
๒๔๙

⁻ ก าหนดให้มีการจดัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตาม
วิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกฎหมาย
บญัญติั

⁻ การจัดตั้ ง อปท. รูปแบบใดให้ค  านึงถึงความสามารถในการ
ปกครองตนเองในดา้นรายได ้จ านวนและความหนาแน่นของ
ประชากร และพ้ืนท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบประกอบกนั



มาตรา ๒๕๐ - อปท.  มีหน้า ท่ีและอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ                        
เ พ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการพัฒนา                       
อยา่งย ัง่ยนืตามท่ีกฎหมายบญัญติั

- การจัดท าบริการสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีโดยเฉพาะ                
ของ อปท. แต่ละรูปแบบ ให้ เ ป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ                     
โดยสอดคล้องกับรายได้ของท้องถ่ิน ซ่ึงต้องก าหนดขั้ นตอน                          
ในการกระจายอ านาจของส่วนราชการใหแ้ก่ทอ้งถ่ินดว้ย

- รัฐตอ้งด าเนินการให้ อปท. มีรายไดข้องตนเองให้สามารถจัดท า
บริการสาธารณะไดอ้ยา่งเพียงพอ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น 

(สรุปสาระส าคญั)



มาตรา 
๒๕๐ (ต่อ)

- อปท. ตอ้งมีอิสระในการบริหาร การจดับริการสาธารณะและ
การเงินการคลงั

- การก ากบัดูแล อปท. ให้ท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือการคุม้ครอง
ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม การป้องกนัการทุจริต และการใชจ่้ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น

(สรุปสาระส าคญั)



มาตรา ๒๕๑ - การบริหารงานบุคคลของ อปท. ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั

มาตรา ๒๕๒ - สมาชิกทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง
- ผู ้บ ริหารท้อง ถ่ินให้มาจากการ เ ลือกตั้ งห รือมาจาก                     

ความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน หรือวิธีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
แ ต่ วิ ธี อ่ื นดังก ล่ าวต้อ งค า นึ ง ถึ งก าร มี ส่ วน ร่ วมของ                  
ประชาชนดว้ย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น

(สรุปสาระส าคญั)



มาตรา ๒๕๓ - ในการด าเนินงาน อปท. สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลและด าเนินการให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายบญัญติั

มาตรา ๒๕๔ - ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งใน อปท. ยงัคงมีสิทธิเขา้ช่ือกนั                
เพื่อเสนอขอ้บญัญติัหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน                
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดต้ามท่ีกฎหมายบญัญติั

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น

(สรุปสาระส าคญั)



การปรับปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิรูป อปท.

ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมาย อปท. พ.ศ. ... 

ร่างประมวลกฎหมาย อปท. 

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา (ฉบับที.่.) พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง
เพือ่ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ...



ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมาย อปท. พ.ศ. .... 
และ ร่างประมวลกฎหมาย อปท. 



สาระส าคญัร่างประมวลกฎหมาย อปท.

๑. ก าหนดรูปแบบ อปท. คงรูปแบบ อบต. ๕,๓๓๓ แห่ง

๒. การรวม อบต. และ เทศบาล รวมภายใน ๓ ปี (เกณฑ์ประชากรต ่ากว่า 
๗,๐๐๐ คน และรายได้ไม่รวมเงนิอุดหนุน
ต ่ากว่า ๒๐ ล้าน)

๓. สมาชิกสภา อบต. และ เทศบาล - อบต. มีหมู่บ้านละ ๑ คน เขตหมู่บ้าน
เป็นเขตเลอืกตั้ง
- ทต. ๑๒ คน มี ๒ เขตเลอืกตั้ง
- ทม. ๑๘ คน มี ๓ เขตเลอืกตั้ง
- ทน. ๒๔ คน มี ๔ เขตเลอืกตั้ง

๔. สมาชิกสภา อบจ. ๑๖ ถึง ๓๒ คน

๕. วาระผู้บริหารท้องถ่ิน
เลอืกตั้งตรงของประชาชน/วาระ ๔ ปี เกนิ 
๒ วาระติดกนัไม่ได้



สาระส าคญัร่างประมวลกฎหมายอปท. (ต่อ)

๖. หน้าที่ของ อปท. - อบต. และเทศบาลจัดท าบริการ
สาธารณะพืน้ฐาน
- อบจ. จัดท าบริการสาธารณะขนาดใหญ่/
เกนิศักยภาพของเทศบาล/คาบเกีย่วและ
เป็นภาพรวมของจังหวดั

๗. ปรับรายได้ให้เหมาะสม เพิม่รายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
การจัดสรรภาษี

๘. การก ากบัดูแล ผวจ. ก ากบั อบจ. ทม. ทน./นอภ. ก ากบั 
อบต. และ ทต.

๙. บทเฉพาะกาล
เพิม่รายได้พเิศษให้ อบต. และเทศบาลที่
รวมกัน



ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...



สาระส าคญัร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. ...

คณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กถ.) มีองค์กรเดียว (เหมือน ก.พ.) จ านวน ๒๔ 
คน

๑. รมว.มท. เป็นประธาน
๒. กก.ผูแ้ทนส่วนราชการ ๖ คน
๓. กก.ทอ้งถ่ิน ๘ คน
๔. กก.ผูท้รงคุณวฒิุ ๘ คน
๕. รอง อสถ. กก./เลขา
- สนง.กถ.ตั้งอยูใ่นกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นกรม
- คณะอนุกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (อกถ.จงัหวดั)



สาระส าคญัร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. ... (ต่อ)

- กถ. มีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายหลกัเกณฑ์วิธีการบริหารงาน
บุคคลของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก าหนดกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนด
โครงสร้างและอตัราก าลงั สรรหาต าแหน่งสายงานผูบ้ริหาร

- ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งการบริหารงานบุคคล โดยการแต่งตั้ง
และการให้พน้ต าแหน่งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก อกถ. จงัหวดั ตามท่ีกฎ 
กถ.ก าหนด



สาระส าคญัร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. ... (ต่อ)

- ก าหนดดุลยภาพการบริหารงานบุคคล ผูมี้อ  านาจบงัคบับญัชา
นายก อปท. สัง่ต าแหน่งประเภทบริหาร/
อ านวยการ
ปลดั สัง่ต าแหน่งประเภทวชิาการ/ทัว่ไป

- ก าหนดวาระปลดั อปท. ๔ ปี  

- ก าหนดมาตรฐานอตัราก าลงัพนักงานจา้งตามภารกิจร้อยละ ๒๕ 
ของจ านวนอตัราขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน



สาระส าคญัร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. ... (ต่อ)

- ก าหนดค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
งบประมาณรายจ่าย   

- การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อปท .                 
ใหน้ าของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมาใชโ้ดยอนุโลม 

- ขา้ราชการ อบจ. พนกังานเทศบาล พนกังานส่วนต าบล เรียกรวม
เป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน



ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
เมอืงพทัยา (ฉบับที.่..) พ.ศ. ...



๑. ก าหนดใหพ้ื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีมิใหร้วมถึงพื้นท่ี
ของเมืองพทัยา 

๒. ก าหนดคุณสมบติั ลกัษณะตอ้งห้าม และขอ้ห้ามของผูด้  ารงต าแหน่ง
นายกเมืองพทัยากบัสมาชิกเมืองพทัยาใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ 

๓. ก าหนดให้นายก เ มืองพัทยาจะด า รงต าแหน่ ง ติด ต่อกัน เ กิน                    
สองวาระมิได ้

สาระส าคญั ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา



๔. เพิ่มเติมอ านาจหน้าท่ีของเมืองพทัยาให้มากข้ึนโดยเอาอ านาจหน้าท่ี   
ตามมาตรา ๑๖ แห่งกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและอ านาจหน้าท่ี
เก่ียวกบัเมืองท่องเท่ียวมาบญัญติัไว ้

๕. เพิ่มช่องทางในการจดับริการสาธารณะของเมืองพทัยาให้หลากหลาย
มากข้ึน โดยอาจกระท าร่วมกับหน่วยงาน/เอกชน หรือ อปท.หรือ
องคก์รภาคประชาชนท่ีมีความเขม้แข็งหรือการจดัตั้งองคก์รในก ากบั 
เพื่อท าหนา้ท่ีจดับริการสาธารณะเป็นการเฉพาะได้

สาระส าคญั ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา (ต่อ)



๖. ก าหนดแหล่งท่ีมาของรายไดเ้มืองพทัยาเพิ่มข้ึน 

๗. ก าหนดให้ มีการท างานร่วมกันระหว่างจังหวัด  ส่วนราชการ               
และเมืองพทัยา โดยก าหนดให้มี “คณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไข
ปัญหาเมืองพทัยาและทอ้งถ่ินโดยรอบ” เพื่อบูรณาการการปฏิบติังาน
ร่วมกนั 

สาระส าคญั ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา (ต่อ)



๘. กรณีนายกเมืองพทัยาตอ้งหยดุหรือพกัการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหผู้ช่้วยนายก
เมืองพทัยาท่ีนายกเมืองพทัยาแต่งตั้ งตามกฎหมายหยุดหรือพกัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย 

๙. ก าหนดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีองคป์ระกอบ
จากตวัแทนของประชาชนในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีภูมิล าเนาในเขตเมืองพทัยา 

สาระส าคญั ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา (ต่อ)



ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง
เพือ่ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(ฉบับที่..) พ.ศ. ...



สาระส าคญั

ผู้มีสทิธิเข้าช่ือถอดถอน

ผู้มีสทิธิเลือกตัง้ ผู้มีสทิธิเข้าช่ือ
๑. ไม่เกนิหน่ึงแสนคน    ไม่น้อยกว่า๑ใน๕

หรือไม่น้อยกว่าห้าพันคน
๒. เกนิหน่ึงแสนคน        ไม่น้อยกว่าหน่ึงหม่ืนคน

ถงึหน่ึงล้านคน
๓. เกนิหน่ึงล้าน             ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน

คะแนนเสียงถอดถอน
เกนิกว่ากึ่งหน่ึงของผู้มีสทิธิเลือกตัง้

ที่มาลงคะแนนเสียง

บัตรลงคะแนน ถอดถอน หรือ ไม่ถอดถอน

ค่าใช้จ่าย กกต.รับผิดชอบ



ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าช่ือ
เสนอข้อบัญญตัิท้องถิ่น พ.ศ. ...



สาระส าคญั

ประเภทข้อบัญญัติ
ยกเว้นข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

จ านวนผู้มีสทิธิเข้าช่ือ
เสนอข้อบัญญัติ

(ผู้มีสทิธิเลือกตัง้ใน อปท.)

- ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน 
หรือไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕

- กรณี กทม. ไม่น้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐ คน

การจัดท าข้อบัญญัติ อปท.มีหน้าที่จัดท าร่าง

การเสนอข้อบัญญัติ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอเข้าสู่การ

พจิารณาของสภาท้องถิ่น


