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กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
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ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ นปี ที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่ วนที่มีบญั ญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัติน้ ี หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ี แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริ หารส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ ในส่ วนที่เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของตนและมี
อานาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

หมวด ๑
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า “คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี หรื อรองนายกรัฐมนตรี ซ่ ึงนายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็ นประธาน
(๒) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ และอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น*
(๓) ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจานวนสิ บสองคน ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดสองคน ผูบ้ ริ หารเทศบาลสามคน ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้าคน และผูบ้ ริ หาร
กรุ งเทพมหานคร ผูบ้ ริ หารเมืองพัทยาหรื อผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
รวมสองคน ทั้งนี้ โดยให้ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่นายกรัฐมนตรี กาหนด
(๔) ผูท้ รงคุณวุฒิจานวนสิ บสองคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน
การบริ หารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
สาขารัฐศาสตร์ หรื อรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรี กาหนด

ให้หวั หน้าสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
มาตรา ๗ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิ บห้าปี บริ บูรณ์
(๓) ไม่เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาแหน่งหรื อเงินเดือนประจา พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็ นผูส้ อนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(๔) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
(๕) ไม่เป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็ นเจ้าหน้าที่หรื อผูม้ ีตาแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พ้นจากตาแหน่งเมื่อลาออก โดยยืน่ หนังสื อลาออก
ต่อประธานกรรมการหรื อพ้นจากการเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับสรร
หาเป็ นกรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ถ้ากรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลง ให้สรรหากรรมการแทน และให้ผซู ้ ่ ึ งได้รับสรรหาอยูใ่ น
ตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน
ในระหว่างที่ยงั มิได้สรรหากรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งตามวรรคสอง และยังมีกรรมการ
เหลืออยูเ่ กินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยืน่ หนังสื อลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก

มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและแผนปฏิบตั ิการ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อรัฐสภา
(๒) กาหนดการจัดระบบการบริ การสาธารณะตามอานาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
(๓) ปรับปรุ งสัดส่ วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็ นสาคัญ
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่ วนกลางและราชการ
ส่ วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๕) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ระหว่างส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานส่ วนท้องถิ่น
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการกาหนดอานาจและหน้าที่การจัดสรรภาษีและอากร เงิน
อุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการส่ วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และการถ่ายโอน
ภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔)
(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ให้มีการกระจายอานาจการอนุมตั ิหรื อการอนุญาตตามที่มี
กฎหมายบัญญัติให้ตอ้ งขออนุมตั ิหรื อขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยคานึงถึงความ
สะดวก รวดเร็ วในการให้บริ การประชาชน และการกากับดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมายนั้นๆ เป็ นสาคัญ
(๗) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการ
รักษาวินยั ทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ
ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งที่จาเป็ นเพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี
(๙) เร่ งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ
และคาสั่งที่จาเป็ นเพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

(๑๐) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จดั สรรเพิ่มขึ้นให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่ วนกลาง
(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุ นให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตาม
ความจาเป็ น
(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องถิ่น
(๑๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการในกรณี ที่ปรากฏว่าส่ วน
ราชการหรื อรัฐวิสาหกิจไม่ดาเนินการตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่อ
คณะรัฐมนตรี อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(๑๕) ออกประกาศกาหนดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
(๑๖) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี และกฎหมายอื่น
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนิ นการใดๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได้
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้คณะกรรมการมีอานาจออก
คาสัง่ เป็ นหนังสื อเรี ยกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่ งข้อมูลหรื อ
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้อาจเรี ยกบุคคลใดๆ มาชี้แจงด้วยก็ได้
มาตรา ๑๕ ให้มีสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอานาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
(๓) ร่ วมมือและประสานงานกับราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๕) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

หมวด ๒
การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะ
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดให้มีและบารุ งรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การส่ งเสริ ม การฝึ ก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิ ชย์ และการส่ งเสริ มการลงทุน
(๘) การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
(๑๑) การบารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(๑๒) การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
(๑๓) การจัดให้มีและบารุ งรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การส่ งเสริ มกีฬา
(๑๕) การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน
(๑๖) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘) การกาจัดมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู และน้ าเสี ย
(๑๙) การสาธารณสุ ข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุ สานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ

(๒๔) การจัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนส่ งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๗ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาหนด
(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การประสานและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
อื่น
(๔) การแบ่งสรรเงินซึ่ งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(๕) การคุม้ ครอง ดูแล และบารุ งรักษาป่ าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(๖) การจัดการศึกษา
(๗) การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
(๘) การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๙) การส่ งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้ าเสี ยรวม
(๑๑) การกาจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู รวม
(๑๒) การจัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่ งทั้งทางบกและทางน้ า
(๑๔) การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
(๑๕) การพาณิ ชย์ การส่ งเสริ มการลงทุน และการทากิจการไม่วา่ จะดาเนินการเองหรื อ
ร่ วมกับบุคคลอื่นหรื อจากสหการ

(๑๖) การสร้างและบารุ งรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่น
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๘) การส่ งเสริ มการกีฬา จารี ตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้ องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
(๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(๒๑) การขนส่ งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๒๒) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรี ยบร้อยในจังหวัด
(๒๔) จัดทากิจการใดอันเป็ นอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่อยูใ่ น
เขต และกิจการนั้นเป็ นการสมควรให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นร่ วมกันดาเนินการหรื อให้องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดจัดทา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒๕) สนับสนุนหรื อช่วยเหลือส่ วนราชการ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น
(๒๖) การให้บริ การแก่เอกชน ส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรื อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
(๒๘) จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้
เป็ นอานาจและหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๘ ให้กรุ งเทพมหานครมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗
มาตรา ๑๙ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็ นองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จงั หวัด มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รู ปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จงั หวัด มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗

มาตรา ๒๐ ในกรณี ที่กฎหมายบัญญัติให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่
เกี่ยวกับการให้บริ การสาธารณะอย่างเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกันให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดว่าองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่รับผิดชอบในส่ วนใด
มาตรา ๒๑ บรรดาอานาจและหน้าที่ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจ
มอบอานาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการแทนได้
ในการดาเนินงานตามอานาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา๑๘ และ
มาตรา ๑๙ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจร่ วมมือกันดาเนินการหรื ออาจร้องขอให้รัฐหรื อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณี ดาเนินการแทนได้
มาตรา ๒๒ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนดาเนิ นการตามอานาจและ
หน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๓
การจัดสรรสัดส่ วนภาษีและอากร
มาตรา ๒๓ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตาบลอาจมีรายได้จากภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) ภาษีโรงเรื อนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(๒) ภาษีบารุ งท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุ งท้องที่
(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๔) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่ งเมื่อรวมกับการ
จัดสรรตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิ บของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จดั เก็บได้หกั
ส่ วนที่ตอ้ งจ่ายคืนแล้ว โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่ ง
เมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิ บของอัตราภาษีที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากร
โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา
และค่าแสตมป์ ยาสู บตามกฎหมายว่าด้วยยาสู บ ซึ่ งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิ บของอัตราภาษีที่กรม

สรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็ นภาษีและค่าแสตมป์ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็ นหน้าที่ของกรม
สรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
(๗) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๑๐) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๑) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หลังจากหักส่ งเป็ นรายได้ของรัฐในอัตราร้อย
ละสี่ สิบแล้วดังต่อไปนี้
(ก) องค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อเทศบาลที่มีพ้นื ที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทาน
บัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยีส่ ิ บของเงินค่าภาคหลวงแร่ ที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(ข) องค์การบริ หารส่ วนตาบลและเทศบาลอื่นที่อยูภ่ ายในจังหวัดที่มีพ้นื ที่
ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิ บของเงินค่าภาคหลวงแร่ ที่จดั เก็บ
ได้ภายในเขต
(ค) องค์การบริ หารส่ วนตาบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นให้ได้รับการจัดสรรใน
อัตราร้อยละสิ บของเงินค่าภาคหลวงแร่ ที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิ โตรเลียมหลังจากหักส่ งเป็ นรายได้ของ
รัฐในอัตราร้อยละสี่ สิบแล้ว ดังต่อไปนี้
(ก) องค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อเทศบาลที่มีพ้นื ที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน
ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยีส่ ิ บของเงินค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(ข) องค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อเทศบาลอื่นที่อยูภ่ ายในจังหวัดที่มีพ้นื ที่
ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิ บของเงินค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่
จัดเก็บได้ภายในเขต
(ค) องค์การบริ หารส่ วนตาบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ให้ได้รับการจัดสรรใน
อัตราร้อยละสิ บของเงินค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(๑๔) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่มีทุน
ทรัพย์ภายในเขต ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๑๕) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามอัตรา
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด

(๑๖) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บ
ของค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุ ราตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๑๗) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นเจ้าหน้าที่ดาเนินการภายในเขตท้องถิ่นนั้นๆ และให้
ตกเป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดังกล่าว ในกรณี กฎหมายกาหนดให้เทศบาลเป็ นผูจ้ ดั เก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุ ญาต และค่าปรับ ให้นารายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตาบลที่อยูภ่ ายในเขต
จังหวัดตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๘) ค่าใช้น้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามสัดส่ วนที่
คณะกรรมการกาหนด
(๑๙) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้หรื อได้รับประโยชน์จากบริ การสาธารณะที่จดั
ให้มีข้ ึน
(๒๐) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
มาตรา ๒๔ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนี ยม และเงิน
รายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีบารุ งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สาหรับน้ ามันเบนซิ นและน้ ามันที่คล้ายกัน
น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิ โตรเลียมที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ซ่ ึ งเก็บจากการค้าในเขต
จังหวัด โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิ บสตางค์สาหรับน้ ามันและกิโลกรัมละไม่เกินสิ บ
สตางค์สาหรับก๊าซปิ โตรเลียม
(๒) ภาษีบารุ งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสาหรับยาสู บ ซึ่ งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด
โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิ บสตางค์
(๓) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่ งเมื่อรวมกับอัตรา
ตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิ บของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จดั เก็บได้หกั ส่ วนที่
ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิม่ ขึ้นในอัตราซึ่ ง
เมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิ บของอัตราภาษีที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากร
โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๕) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน

(๖) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๗) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
(๘) ค่าภาคหลวงแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยีส่ ิ บของ
ค่าภาคหลวงแร่ ที่จดั เก็บได้ภายในเขตขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น
(๙) ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิ โตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรในอัตรา
ร้อยละยีส่ ิ บของค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่จดั เก็บได้ภายในเขตขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น
(๑๐) ค่าธรรมเนียมบารุ งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรี ยกเก็บจากผูพ้ กั
ในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๑) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุ ญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเป็ นเจ้าหน้าที่ดาเนินการภายในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้นและให้ตกเป็ น
รายได้ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๑๒) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้หรื อได้รับประโยชน์จากบริ การสาธารณะที่
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดจัดให้มีข้ ึน
(๑๓) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
มาตรา ๒๕ กรุ งเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้
ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีโรงเรื อนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(๒) ภาษีบารุ งท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุ งท้องที่
(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๔) ภาษีบารุ งกรุ งเทพมหานครสาหรับน้ ามันเบนซิ นและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซล
และน้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิ โตรเลียมที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ ซึ่ งเก็บจากการค้าในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิม่ ได้ไม่เกินลิตรละสิ บสตางค์สาหรับน้ ามันและไม่เกิน
กิโลกรัมละสิ บสตางค์สาหรับก๊าซปิ โตรเลียม
(๕) ภาษีบารุ งกรุ งเทพมหานครสาหรับยาสู บซึ่ งเก็บจากการค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิ บสตางค์
(๖) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรร ในอัตราซึ่ งเมื่อรวมกับอัตรา
ตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิ บของภาษีมูลค่าเพิม่ ที่จดั เก็บได้หกั ส่ วนที่
ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่
เกินร้อยละสามสิ บของอัตราภาษีที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะ
จัดเก็บ

(๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา
และค่าแสตมป์ ยาสู บตามกฎหมายว่าด้วยยาสู บ ซึ่ งเก็บจากการค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยออก
ข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิ บของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือ
เป็ นภาษีและค่าแสตมป์ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๑๐) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ที่จดั เก็บภายในเขตของกรุ งเทพมหานคร ใน
อัตราร้อยละสี่ สิบของค่าภาคหลวงแร่ ที่กรมทรัพยากรธรณี จดั เก็บได้จริ ง
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิ โตรเลียมที่จดั เก็บภายในเขตของ
กรุ งเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่ สิบของค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณี จดั เก็บได้จริ ง
(๑๔) อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้ อสัตว์
(๑๕) ค่าธรรมเนียมบารุ งกรุ งเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติเรี ยกเก็บจากผูพ้ กั ใน
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๖) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามอัตรา
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๗) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่มีทุน
ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๑๘) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ
สามสิ บของค่าธรรมเนียมที่จดั เก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุ ราตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๑๙) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุ ญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
กรุ งเทพมหานครเป็ นเจ้าหน้าที่ดาเนินการภายในเขตของกรุ งเทพมหานคร และให้ตกเป็ นรายได้ของ
กรุ งเทพมหานคร
(๒๐) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้หรื อได้รับประโยชน์จากบริ การสาธารณะที่
กรุ งเทพมหานครจัดให้มีข้ ึน
(๒๑) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นของกรุ งเทพมหานคร

มาตรา ๒๖ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็ นองค์กรปกครอง
รู ปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จงั หวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อื่นตามมาตรา ๒๓
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็ นองค์กรปกครองรู ปแบบ
พิเศษเต็มพื้นที่จงั หวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อื่นตามมาตรา ๒๓ และมาตรา
๒๔
มาตรา ๒๗ ภาษีและอากรประเภทอื่นนอกเหนือจากที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๒๓ มาตรา
๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกาหนดให้เป็ นภาษีและอากรร่ วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น หรื ออาจกาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดเก็บเพิ่มได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการถ่าย
โอนภาระหน้าที่และงบประมาณจากราชการส่ วนกลางมายังองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามแผนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
การจัดสรรสัดส่ วนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแต่ละปี ให้คณะกรรมการพิจารณา
กาหนดโดยคานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นด้วยกันเองเป็ นสาคัญ
มาตรา ๒๘ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจมีรายรับดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภค
(๓) รายได้จากการพาณิ ชย์และการทากิจการ ไม่วา่ จะดาเนินการเองหรื อร่ วมกับบุคคลอื่น
หรื อจากสหการ
(๔) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรื อรายได้อื่นใดตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๕) ค่าบริ การ
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(๗) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ
(๘) รายได้จากการจาหน่ายพันธบัตร
(๙) เงินกูจ้ ากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรื อนิ ติบุคคลต่างๆ
(๑๐) เงินกูจ้ ากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ
(๑๑) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผอู ้ ุทิศให้
(๑๒) เงินช่วยเหลือหรื อเงินค่าตอบแทน
(๑๓) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรื อรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่
ดาเนินการเพื่อมุ่งหากาไรในเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

(๑๔) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ
การออกพันธบัตรตาม (๘) การกูเ้ งินจากองค์การ หรื อนิติบุคคลต่างๆ ตาม (๙) การกูเ้ งิน
ตาม (๑๐) และรายได้ตาม (๑๓) ให้ออกเป็ นข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๙ การกาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้รับรายได้ตามหมวดนี้ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนาส่ งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณี ที่การกาหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเรื่ องใดมีกฎหมายอื่น
บัญญัติไว้และเป็ นการกาหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเรื่ องเดียวกับที่บญั ญัติไว้แล้วใน
บทบัญญัติเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามหมวดนี้ ให้ใช้บทบัญญัติตามหมวดนี้บงั คับ
แทนบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ถ้าการกาหนดรายได้ในเรื่ องใดมีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนาส่ งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้ใช้บงั คับอยูแ่ ล้ว ให้ใช้บงั คับตาม
กฎหมายเช่นว่านั้นไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แต่ถา้ การกาหนด
รายได้ในเรื่ องใดยังไม่มีกฎหมายเช่นว่านั้น ให้การกาหนดรายได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้มีผลใช้บงั คับ
เมื่อมีประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่น จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุ ญาต ค่าตอบแทน หรื อรายได้อื่นใด เพื่อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
หมวด ๔
แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้ดาเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริ การสาธารณะที่รัฐดาเนินการอยูใ่ นวันที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นภายในกาหนดเวลา ดังนี้
(ก) ภารกิจที่เป็ นการดาเนินการซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หรื อภารกิจที่รัฐจัดให้บริ การในเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายในสี่ ปี
(ข) ภารกิจที่รัฐจัดให้บริ การในเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและกระทบถึง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ให้ดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในสี่ ปี

(ค) ภารกิจที่เป็ นการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ น
ภายในสี่ ปี
(๒) กาหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริ การสาธารณะของรัฐและขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอานาจและหน้าที่ที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติน้ ีให้ชดั เจน โดยในระยะแรกอาจกาหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้
แตกต่างกันได้ โดยให้เป็ นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งต้องพิจารณา
จากรายได้และบุคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น จานวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ตลอดจนคุณภาพในการให้บริ การที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาสิ บปี
(๓) กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้รัฐทาหน้าที่ประสานความร่ วมมือและช่วยเหลือ
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิ ภาพ
(๔) กาหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนิ นการตามอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
รายได้คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้สุทธิ ของรัฐบาลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้สุทธิ ของรัฐบาลในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสามสิ บห้า โดยการจัดสรรสัดส่ วนที่เป็ นธรรมแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และคานึงถึงรายได้
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นด้วย
การเพิ่มสัดส่ วนรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิ ของรัฐบาลตามวรรค
หนึ่งให้เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถดาเนินกิจการ
บริ การสาธารณะได้ดว้ ยตนเอง และให้เป็ นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ถ่าย
โอนเพิ่มขึ้นภายหลังปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป แต่ไม่วา่ กรณี จะเป็ นประการใดเงินอุดหนุนที่
จัดสรรให้ตอ้ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าเงินอุดหนุ นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
(๕) การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในส่ วนที่เกี่ยวกับการบริ การสาธารณะในเขต
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็ นไปตามความจาเป็ นและความต้องการของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๓๑ ในการดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ถ้ามี
กฎหมายใดบัญญัติไว้ในลักษณะที่เป็ นผลทาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่อาจดาเนินการตามอานาจ
และหน้าที่ได้ดว้ ยตนเอง หรื อมีลกั ษณะเป็ นการซ้ าซ้อนกับการปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้บริ การสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกัน และ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้น ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรี เพื่อ
ดาเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อกาหนดขั้นตอนการ
กระจายอานาจตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดรายละเอียดของอานาจหน้าที่ในการให้บริ การสาธารณะที่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นแต่ละรู ปแบบจะต้องกระทา โดยในกรณี ใดเป็ นอานาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของ
รัฐหรื อระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้กาหนดแนวทางวิธีปฏิบตั ิเพื่อประสานการ
ดาเนินการให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการในการจัดสรรสัดส่ วนภาษีและอากรให้เพียงพอ
แก่การดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ที่กาหนดให้เป็ นอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ โดยต้องคานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐในการให้บริ การสาธารณะเป็ นส่ วนรวมด้วย
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรื อจัดให้มีกฎหมายที่จาเป็ นเพื่อดาเนินการ
ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๔) จัดระบบการบริ หารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยกาหนดนโยบาย
และมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่ วนกลางและราชการส่ วนภูมิภาคไปสู่ ส่วนท้องถิ่น โดยการ
สร้างระบบการถ่ายเทกาลังคนสู่ ทอ้ งถิ่น และสร้างระบบความก้าวหน้าสายอาชีพที่เหมาะสม
แผนปฏิบตั ิการตามวรรคหนึ่ งต้องกาหนดรายละเอียดวิธีปฏิบตั ิ และกาหนดหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดาเนิ นการให้ชดั เจนด้วย
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิการตามมาตรา ๓๒ แล้ว ให้เสนอ
คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุ เบกษาใช้บงั คับต่อไป
แผนปฏิบตั ิการที่ประกาศใช้บงั คับตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องต้องดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการนั้น
ในกรณี ที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนปฏิบตั ิการใช้บงั คับคณะกรรมการ
อาจดาเนินการปรับปรุ งแผนปฏิบตั ิการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์น้ นั ได้
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการและรายงานให้
คณะรัฐมนตรี ทราบทุกปี ในกรณี ที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการได้ให้
คณะกรรมการรายงานให้คณะรัฐมนตรี ทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขด้วย

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกาหนดอานาจและหน้าที่และการ
จัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ดาเนิ นการตามแผนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ที่มี
การกาหนดอานาจและหน้าที่หรื อวันที่มีการจัดสรรรายได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการ
กาหนดอานาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ เพื่อกระจายอานาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๕ ในวาระเริ่ มแรก ให้คณะกรรมการจัดทาแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบตั ิ
การตามมาตรา ๓๒ ให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรรมการเริ่ มปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๖ ในวาระเริ่ มแรก ให้นายกรัฐมนตรี จดั ให้มีการเลือกผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้
บังคับ
มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่ มแรก เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามอานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ ี นายกรัฐมนตรี อาจมีคาสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการ
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ได้บญั ญัติให้มีกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจเพื่อพัฒนาการ
กระจายอานาจให้แก่ทอ้ งถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนดอานาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริ การสาธารณะและการจัดสรรสัดส่ วนภาษีและอากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
ให้มีคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยผูแ้ ทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผูแ้ ทนขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และผูท้ รงคุณวุฒิ มีจานวนฝ่ ายละเท่ากันเพื่อทาหน้าที่ดงั กล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓๗ ในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคาว่า “อธิบดีกรมการปกครอง” เป็ น “อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญั ญัติให้จดั ตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริ หารและอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้บญั ญัติให้โอนอานาจหน้าที่ของ
ส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผดู ้ ารงตาแหน่งหรื อผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่ในส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่
โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่ วนราชการ เพือ่ ให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่
ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจหน้าที่วา่ ตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่ วนราชการหรื อ
ผูร้ ับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็ นของหน่วยงานใดหรื อผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มี
การเปลี่ยนชื่อส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้ ารงตาแหน่งหรื อผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่ของส่ วนราชการให้ตรงกับการ
โอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผูแ้ ทนส่ วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่ วน
ราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่ วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่ งเป็ นการแก้ไขให้
ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การปฏิบตั ิตามแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ไม่อาจดาเนินการได้
ตามกาหนดระยะเวลา ทาให้การกาหนดสัดส่ วนรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๐ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริ งในการถ่ายโอนภารกิจ สมควรแก้ไขเพิม่ เติมการกาหนดสัดส่ วนรายได้
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้เป็ นไปตามสภาพข้อเท็จจริ งนั้น และยังคงเป้ าหมายการเพิ่มสัดส่ วน

รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ได้รับไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสามสิ บห้าไว้เช่นเดิม จึงจาเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ ี

