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พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
--------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ ตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินใี้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
*[รก.2542/114ก/48/17 พฤศจิกายน 2542]
มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใด ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึง่ ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินแี้ ทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ี้
"องคกรปกครองสวนทองถิน่ " หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิน่
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
"กรรมการ" หมายความวา กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผรู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 5 ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนทีเ่ กีย่ วกับอํานาจและหนาที่
ของตนและมีอํานาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได
หมวด 1
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
--------------มาตรา 6 ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น" ประกอบดวย
(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมการปกครอง
(3) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ จํานวนสิบสองคน ประกอบดวยผูบริหาร
องคการบริหารสวนจังหวัดสองคน ผูบริหารเทศบาลสามคน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
หาคน และผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผูบริหารเมืองพัทยาหรือผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นที่มกี ฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคน ทั้งนี้ โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่
แตละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
(4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ
ในดานการบริหารราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถิน่ ดานเศรษฐศาสตร ดานการปกครอง
สวนทองถิน่ ในสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ เปนเลขานุการคณะกรรมการ
มาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคณ
ุ สมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
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(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
(3) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(4) ไมเปนผูด ํารงตําแหนงทางการเมือง
(5) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่
(6) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง
มาตรา 8 กรรมการตามมาตรา 6 (3) พนจากตําแหนงเมื่อลาออก โดยยืน่ หนังสือ
ลาออกตอประธานกรรมการหรือพนจากการเปนผูบริหารทองถิน่
มาตรา 9 กรรมการตามมาตรา 6 (4) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ
ไดรับสรรหาเปนกรรมการอีกไดไมเกินสองวาระติดตอกัน
ถากรรมการตามวรรคหนึ่งวางลง ใหสรรหากรรมการแทน และใหผูซึ่งไดรับ
สรรหาอยูใ นตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในระหวางทีย่ งั มิไดสรรหากรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคสอง และยังมี
กรรมการเหลืออยูเกินกึ่งหนึง่ ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
มาตรา 10 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยยืน่ หนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา 7
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก
มาตรา 11 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูใ นที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
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ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด
มาตรา 12 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ และ
แผนปฏิบัตกิ ารเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา
(2) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหนาทีร่ ะหวางรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
(3) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร และรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ
(4) กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลาง
และราชการสวนภูมิภาคใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถิ่น และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับคณะกรรมการ
พนักงานสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกีย่ วของ เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดอํานาจและ
หนาที่การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณทีร่ าชการสวนกลางโอนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และการถายโอนภารกิจตาม (2) (3) และ (4)
(6) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการกระจายอํานาจการอนุมตั ิหรือการอนุญาต
ตามที่มีกฎหมายบัญญัตใิ หตองขออนุมัติหรือขออนุญาตไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
คํานึงถึงความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการประชาชน และการกํากับดูแลใหเปนไปตาม
กฎหมายนั้น ๆ เปนสําคัญ
(7) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ
และการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(8) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง
ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตอคณะรัฐมนตรี
(9) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ
ระเบียบ และคําสั่งที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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(10) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จดั สรรเพิ่มขึ้น
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากการถายโอนภารกิจจากสวนกลาง
(11) พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามความจําเปน
(12) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนใน
ทองถิ่น
(13) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสัง่ การในกรณีทปี่ รากฏวา
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(14) เสนอรายงานเกีย่ วกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
ตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(15) ออกประกาศกําหนดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(16) ปฏิบัติการอื่นตามที่กาํ หนดไวในพระราชบัญญัตนิ ี้และกฎหมายอื่น
ประกาศของคณะกรรมการตาม (15) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
มาตรา 13 คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใด ๆ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ใหนําบทบัญญัติมาตรา 11 มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา 14 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่ของรัฐ
สงขอมูลหรือเอกสารใด ๆ ทีเ่ กี่ยวของมาเพือ่ ใชประกอบการพิจารณาได ในการนี้อาจเรียกบุคคล
ใด ๆ มาชีแ้ จงดวยก็ได
มาตรา 15 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(2) รวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหเกีย่ วกับการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และขอมูลตาง ๆ เกีย่ วกับงานของคณะกรรมการ
(3) รวมมือและประสานงานกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิ าค องคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
หมวด 2
การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
--------------มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิน่ ของตนเองดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(8) การสงเสริมการทองเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด อยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานทีพ่ ักผอนหยอนใจ
(14) การสงเสริมกีฬา
(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) สงเสริมการมีสว นรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน้ําเสีย
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(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลีย้ งสัตว
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(25) การผังเมือง
(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(4) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ อื่น
(5) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(6) การจัดการศึกษา
(7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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(10) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(11) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
(14) การสงเสริมการทองเที่ยว
(15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเอง
หรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
(16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ อืน่
(17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
(20) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
(21) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(23) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
(24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่
ที่อยูในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการ
หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทัง้ นี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(25) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่ ในการพัฒนาทองถิ่น
(26) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ อื่น
(27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด อยโอกาส
(28) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
(29) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา 18 ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17
มาตรา 19 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ อื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มกี ฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ รูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิน่ ของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17
มาตรา 20 ในกรณีที่กฎหมายบัญญัตใิ หองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีอํานาจ
และหนาที่เกีย่ วกับการใหบริการสาธารณะอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหคณะกรรมการ
มีอํานาจกําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาทีร่ ับผิดชอบในสวนใด
มาตรา 21 บรรดาอํานาจและหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย
รัฐอาจมอบอํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทนได
ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ทรี่ ะบุไวในมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18
และมาตรา 19 องคกรปกครองสวนทองถิน่ อาจรวมมือกันดําเนินการหรืออาจรองขอใหรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ อื่น แลวแตกรณี ดําเนินการแทนได
มาตรา 22 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหเอกชนดําเนินการตามอํานาจ
และหนาที่แทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 3
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร
--------------มาตรา 23 เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายได
จากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดดังตอไปนี้
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(2) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่
(3) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย
(4) ภาษีมลู คาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึง่ เมื่อรวม
กับการจัดสรรตามมาตรา 24 (3) และมาตรา 25 (6) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่ม
ที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(5) ภาษีธรุ กิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้น
ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 24 (4) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตาม
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ประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(6) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสรุ าตามกฎหมาย
วาดวยสุรา และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตเทศบาล
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละ
สามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
(7) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทัง้ เงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
(8) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(9) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(10) อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(11) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
(12) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐ
ในอัตรารอยละสี่สิบแลวดังตอไปนี้
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม
ประทานบัตร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จดั เก็บได
ภายในเขต
(ข) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพนื้ ที่
ครอบคลุมพืน้ ที่ตามประทานบัตร ใหไดรบั การจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแร
ที่จัดเก็บไดภายในเขต
(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นใหไดรับการจัดสรร
ในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต
(13) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมหลังจากหักสงเปน
รายไดของรัฐในอัตรารอยละสี่สิบแลว ดังตอไปนี้
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม
สัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จดั เก็บได
ภายในเขต
(ข) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพนื้ ที่
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ครอบคลุมพืน้ ที่ตามสัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวง
ปโตรเลียมที่จดั เก็บไดภายในเขต
(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ใหไดรับการจัดสรร
ในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมทีจ่ ัดเก็บไดภายในเขต
(14) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ที่มีทุนทรัพยภายในเขต ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(15) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามอัตราและวิธกี ารที่คณะกรรมการกําหนด
(16) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกิน
รอยละสิบของคาธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(17) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่
ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตทองถิ่น
นั้น ๆ และใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว ในกรณีกฎหมายกําหนดให
เทศบาลเปนผูจ ัดเก็บคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ใหนํารายไดมาแบงใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลที่อยูภ ายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการกําหนด
(18) คาใชน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล ทั้งนี้ ใหเปนไปตามสัดสวน
ที่คณะกรรมการกําหนด
(19) คาธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ รียกเก็บจากผูใ ชหรือไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะทีจ่ ัดใหมีขึ้น
(20) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัตใิ หเปนของเทศบาล เมืองพัทยา และองคการ
บริหารสวนตําบล
มาตรา 24 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายไดจากภาษีอากรคาธรรมเนียม
และเงินรายได ดังตอไปนี้
(1) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและน้าํ มันที่
คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตซึ่งเก็บ
จากการคาในเขตจังหวัด โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามัน
และกิโลกรัมละไมเกินสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม
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(2) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาใน
เขตจังหวัดโดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค
(3) ภาษีมลู คาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึง่ เมื่อรวมกับ
อัตราตามมาตรา 23 (4) และมาตรา 25 (6) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมลู คาเพิ่มที่จัดเก็บ
ไดหักสวนที่ตอ งจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรทีจ่ ะจัดเก็บ
(4) ภาษีธรุ กิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้น
ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 23 (5) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรทีจ่ ะจัดเก็บ
(5) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทัง้ เงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
(6) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(7) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
(8) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละ
ยี่สิบของคาภาคหลวงแรที่จดั เก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนัน้
(9) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหไดรับการจัดสรร
ในอัตรารอยละยี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมทีจ่ ัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนัน้
(10) คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดโดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจาก
ผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(11) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
และใหตกเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด
(12) คาธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ รียกเก็บจากผูใ ชหรือไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีขึ้น
(13) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัตใิ หเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา 25 กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และ
เงินรายไดดังตอไปนี้
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(2) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่
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(3) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย
(4) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้าํ มันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามัน
ดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต ซึ่งเก็บจากการคา
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามัน
และไมเกินกิโลกรัมละสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม
(5) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพ
มหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค
(6) ภาษีมลู คาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับ
อัตราตามมาตรา 23 (4) และมาตรา 24 (3) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมลู คาเพิ่มที่จัดเก็บ
ไดหักสวนที่ตอ งจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรทีจ่ ะจัดเก็บ
(7) ภาษีธรุ กิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้น
ในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของ
กรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(8) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสรุ าตาม
กฎหมายวาดวยสุรา และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคา
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึน้ ในอัตราไมเกินรอยละสามสิบ
ของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมาย
วาดวยการนั้นโดยเปนหนาทีข่ องกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
(9) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(10) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวย
ลอเลื่อน
(11) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(12) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรทจี่ ัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพ
มหานคร ในอัตรารอยละสี่สบิ ของคาภาคหลวงแรที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง
(13) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมทีจ่ ัดเก็บภายในเขต
ของกรุงเทพมหานคร ในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บ
ไดจริง
(14) อากรการฆาสัตว และผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมาย
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วาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(15) คาธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผูพ ักใน
โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(16) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามอัตราและวิธกี ารที่คณะกรรมการกําหนด
(17) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ที่มีทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(18) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกิน
รอยละสามสิบของคาธรรมเนียมที่จดั เก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(19) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่
ใหกรุงเทพมหานครเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และใหตกเปนรายได
ของกรุงเทพมหานคร
(20) คาธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ รียกเก็บจากผูใ ชหรือไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะทีก่ รุงเทพมหานครจัดใหมีขึ้น
(21) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัตใิ หเปนของกรุงเทพมหานคร
มาตรา 26 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ อื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกร
ปกครองรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอนื่
ตามมาตรา 23
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มกี ฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
รูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอื่นตามมาตรา 23
และมาตรา 24
มาตรา 27 ภาษีและอากรประเภทอืน่ นอกเหนือจากที่บัญญัติไวในมาตรา 23
มาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 อาจกําหนดใหเปนภาษีและอากรรวมกันระหวางรัฐกับ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรืออาจกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเพิ่มได เพื่อให
สอดคลองกับการถายโอนภาระหนาทีแ่ ละงบประมาณจากราชการสวนกลางมายังองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ทั้งนี้ ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแตละป ใหคณะกรรมการ
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พิจารณากําหนดโดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ดวยกันเองเปนสําคัญ
มาตรา 28 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายรับดังตอไปนี้
(1) รายไดจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) รายไดจากสาธารณูปโภค
(3) รายไดจากการพาณิชยและการทํากิจการ ไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับ
บุคคลอื่น หรือจากสหการ
(4) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ คาตอบแทน หรือรายไดอื่นใด
ตามที่มีกฎหมายบัญญัตไิ วใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) คาบริการ
(6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ อืน่
(7) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(8) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร
(9) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบคุ คลตาง ๆ
(10) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(11) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทศิ ให
(12) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน
(13) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจ
ที่ดําเนินการเพื่อมุงหากําไรในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(14) รายไดจากคาธรรมเนียมพิเศษ
การออกพันธบัตรตาม (8) การกูเงินจากองคการ หรือนิตบิ ุคคลตาง ๆ ตาม (9)
การกูเงินตาม (10) และรายไดตาม (13) ใหออกเปนขอบัญญัติทองถิน่ โดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี
มาตรา 29 การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดรับรายไดตามหมวดนี้
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรับเงิน
รายไดสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่การกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องใดมีกฎหมาย
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อื่นบัญญัติไวและเปนการกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเรื่องเดียวกับที่บัญญัต
ิไวแลวในบทบัญญัติเกีย่ วกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามหมวดนี้ ใหใชบทบัญญัติ
ตามหมวดนี้บงั คับแทนบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดมีกฎหมาย
กําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรบั เงินรายได
ใชบังคับอยูแลว ใหใชบังคับตามกฎหมายเชนวานัน้ ไปพลางกอนจนกวาจะมีการประกาศของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แตถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดยังไมมกี ฎหมายเชนวานั้นใหการ
กําหนดรายไดตามบทบัญญัติในหมวดนี้มผี ลใชบังคับเมือ่ มีประกาศของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิน่ จะมอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายได
อื่นใด เพื่อองคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ ก็ได ทั้งนี้ โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธกี าร
และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 4
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
--------------มาตรา 30 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
ใหดําเนินการดังนี้
(1) ใหดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะทีร่ ัฐดําเนินการอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในกําหนดเวลา ดังนี้
(ก) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ หรือภารกิจทีร่ ฐั จัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป
(ข) ภารกิจที่รฐั จัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และ
กระทบถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่ ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป
(ค) ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป
(2) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดวยกันเองตามอํานาจและ
หนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นใหแตกตางกันได โดยใหเปนไปตามความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละแหง ซึ่งตองพิจารณาจากรายไดและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้
จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการที่ประชาชนจะ
ไดรับ ทั้งนี้ ตองไมเกินระยะเวลาสิบป
(3) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหรฐั ทําหนาที่ประสานความรวมมือและ
ชวยเหลือการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหมีประสิทธิภาพ
(4) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่นใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทอยางเหมาะสม โดยในชวงระยะเวลาไมเกิน พ.ศ. 2544
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลไมนอยกวา
รอยละยี่สิบ และในชวงระยะเวลาไมเกิน พ.ศ. 2549 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีรายไดเพิ่มขึน้
คิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา ทั้งนี้ โดยการเพิ่ม
สัดสวนตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนิน
กิจการบริการสาธารณะไดดว ยตนเอง และโดยการจัดสรรสัดสวนทีเ่ ปนธรรมแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ โดยคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย
(5) การจัดตัง้ งบประมาณรายจายประจําปในสวนทีเ่ กีย่ วกับการบริการสาธารณะ
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้
มาตรา 31 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ถามีกฎหมายใดบัญญัติไวในลักษณะที่เปนผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมอาจ
ดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ไดดว ยตนเอง หรือมีลกั ษณะเปนการซ้ําซอนกับการปฏิบตั ิหนาที่
ในการใหบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ดวยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมีการแกไขกฎหมายนัน้
ใหคณะกรรมการรายงานตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการใหมีการแกไขกฎหมายดังกลาวตอไป
มาตรา 32 ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอยางนอย
ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะทีอ่ งคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบจะตองกระทํา โดยในกรณีใดเปนอํานาจและหนาที่ที่เกี่ยวของ
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กับการดําเนินการของรัฐหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ใหกําหนดแนวทาง
วิธีปฏิบัติเพื่อประสานการดําเนินการใหเกิดประโยชนแกสวนรวม
(2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร
ใหเพียงพอแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปน
สวนรวมดวย
(3) รายละเอียดเกีย่ วกับการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมกี ฎหมายที่จําเปนเพื่อ
ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยกําหนด
นโยบายและมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมภิ าคไปสู
สวนทองถิน่ โดยการสรางระบบการถายเทกําลังคนสูทอ งถิ่น และสรางระบบความกาวหนา
สายอาชีพที่เหมาะสม
แผนปฏิบัตกิ ารตามวรรคหนึง่ ตองกําหนดรายละเอียดวิธปี ฏิบัติ และกําหนด
หนวยงานที่มหี นาที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจนดวย
มาตรา 33 เมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา 32 แลว ใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ แลวรายงานตอรัฐสภาเพือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับ
ตอไป
แผนปฏิบัตกิ ารที่ประกาศใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของตองดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารนั้น
ในกรณีที่สภาพการณเปลีย่ นแปลงไปในระหวางที่แผนปฏิบัติการใชบังคับ
คณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับสภาพการณนั้นได
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ตดิ ตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและรายงาน
ใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกป ในกรณีที่มีปญ
 หาอุปสรรคไมอาจดําเนินการตามแผนปฏิบัติการได ให
คณะกรรมการรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไขดวย
มาตรา 34 ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาที่และ
การจัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายหลังที่ไดดําเนินการตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไปแลว โดยตองพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกิน
หาปนับแตวันที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่หรือวันทีม่ ีการจัดสรรรายได ทั้งนี้ จะตองพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาทีแ่ ละการจัดสรรรายได เพื่อกระจายอํานาจ
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เพิ่มขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
บทเฉพาะกาล
--------------มาตรา 35 ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา 30 และ
แผนปฏิบัตกิ ารตามมาตรา 32 ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวนั ที่กรรมการเริ่มปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 36 ในวาระเริ่มแรก ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการเลือกผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและสรรหาผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 6 ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 37 ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชนในการปฏิบัตติ ามอํานาจและหนาที่
ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ดําเนินการเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไดตามที่เห็นสมควร
ผูร ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ไดบญ
ั ญัติใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจเพื่อพัฒนา
การกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นเพิ่มขึน้ อยางตอเนื่อง โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ และการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ และใหมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูแ ทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของผูแทนของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวนฝายละเทากันเพือ่ ทําหนาที่ดังกลาว จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้
สวนบนของเอกสาร

