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พระราชบญัญตั ิ
กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ 

ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปทีี ่๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ                
ใหป้ระกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ          
ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี ้
  

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 

  
มาตรา ๒ พระราชบญัญตันิีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป 
  

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบงัคบัใดๆ ในส่วนที่มีบญัญตัไิว้แล้วในพระราชบญัญตันิี ้หรอื 
ซึ่งขดัหรือแย้งกบับทแหง่พระราชบญัญตันิี ้ให้ใชพ้ระราชบญัญตันิีแ้ทน 
  

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี ้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร 

ส่วนตําบล กรงุเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตัง้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผูร้ักษาการตามพระราชบญัญตันิี ้
 

  

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 
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มาตรา ๕ ใหน้ายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรฐัมนตรีว่าการ 

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญตันิี ้ทัง้นี ้ในส่วนที่เกี่ยวกบัอํานาจและหน้าทีข่องตนและมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี ้

กฎกระทรวงและระเบยีบนัน้ เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใชบ้ังคบัได ้
  

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                   
  

มาตรา ๖ ใหมี้คณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่า “คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้ก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน” ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน* 

(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจํานวนสบิสองคน ประกอบด้วยผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วน 
จังหวัดสองคน ผู้บริหารเทศบาลสามคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลห้าคน และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคน ทั้งนี้ โดยให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการ 
บริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถ่ิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถ่ินในสาขารัฐศาสตร์
หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด 
ใหห้วัหนา้สาํนักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเปน็เลขานกุารคณะกรรมการ 
  

มาตรา ๗ กรรมการผูท้รงคณุวุฒติ้องมีคณุสมบตัแิละไม่มีลักษณะต้องหา้ม ดงัต่อไปนี ้
(๑) มีสญัชาตไิทย 
(๒) มีอายุไม่ต่าํกว่าสามสบิหา้ปบีรบิูรณ ์
(๓) ไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมีตาํแหน่งหรือเงนิเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของหนว่ยราชการ  

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เว้นแตเ่ป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษาของรัฐ 
(๔) ไม่เป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมือง 
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
(๖) ไม่เป็นเจ้าหนา้ทีห่รือผูมี้ตําแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 
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มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พ้นจากตําแหน่งเม่ือลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อ

ประธานกรรมการหรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน 
  

มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับสรรหาเป็น 
กรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระตดิต่อกัน 

ถ้ากรรมการตามวรรคหน่ึงว่างลง ให้สรรหากรรมการแทน และให้ผู้ซึ่งได้รับสรรหาอยู่ในตําแหน่ง 
เท่ากบัระยะเวลาทีเ่หลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในระหว่างที่ยังมิได้สรรหากรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างตามวรรคสอง และยังมีกรรมการเหลืออยูเ่กนิ 
กึ่งหนึ่ง ใหก้รรมการทีเ่หลืออยู่ปฏบิตัหินา้ทีต่่อไปได ้
  

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
(๓) เป็นบคุคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องหา้มตามมาตรา ๗ 
(๖) ได้รบัโทษจําคกุโดยคาํพพิากษาถึงทีส่ดุให้จําคกุ 

  
มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน 

กรรมการทั้งหมดจึงจะเปน็องคป์ระชุม 
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรือไม่สามารถปฏบิตัหินา้ที่ได ้ใหท้ีป่ระชุม 

เลือกกรรมการคนหนึ่งทาํหน้าทีเ่ปน็ประธานในทีป่ระชมุ 
การวินิจฉัยชีข้าดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน 

เสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเปน็เสียงชีข้าด 
  

มาตรา ๑๒ ใหค้ณะกรรมการมีอํานาจและหน้าทีด่งัต่อไปนี ้
(๑) จัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแผนปฏิบัติการเพื่อขอ 

ความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา 
(๒) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน และระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้วยกันเอง 
(๓) ปรบัปรุงสดัส่วนภาษแีละอากร และรายได้ระหว่างรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน และ 

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเองเป็นสําคัญ 
 

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 
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(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการสว่นกลางและราชการส่วน 
ภูมิภาคใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๕) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน และพนกังานรัฐวิสาหกิจระหว่างส่วน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกบัคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใหส้อดคล้องกบัการกาํหนดอํานาจและหน้าทีก่ารจัดสรรภาษแีละอากร เงนิอุดหนนุ เงินงบประมาณที่
ราชการส่วนกลางโอนใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการถ่ายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔) 

(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรใีห้มีการกระจายอํานาจการอนุมัตหิรือการอนญุาตตามที่มีกฎหมาย 
บญัญตัใิหต้้องขออนุมัตหิรือขออนญุาตไปให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็วในการ
ใหบ้รกิารประชาชน และการกํากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายนัน้ๆ เปน็สาํคญั 

(๗) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรกัษาวินัยทาง 
การเงนิ การคลังขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๘) เสนอแนะการตราพระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคบั  
ระเบยีบ และคําสั่งที่จําเปน็เพื่อดําเนนิการให้เปน็ไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินต่อ
คณะรัฐมนตร ี

(๙) เร่งรดัใหมี้การตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บังคบั ระเบยีบ และคาํสัง่ที ่
จําเปน็เพือ่ดําเนนิการใหเ้ปน็ไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

(๑๐) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้นให้แก่องคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 

(๑๑) พจิารณาหลกัเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามความจําเปน็ 
(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนรว่มของประชาชนในท้องถ่ิน 
(๑๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกิจไม่ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อคณะรัฐมนตรี 

อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 
(๑๕) ออกประกาศกําหนดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๖) ปฏบิตักิารอ่ืนตามที่กาํหนดไว้ในพระราชบญัญตันิีแ้ละกฎหมายอ่ืน 

ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใหใ้ชบ้ังคบัได ้
  

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพื่อดําเนนิการใดๆ ตามทีค่ณะกรรมการ 
มอบหมายได ้

ใหน้ําบทบญัญตัิมาตรา ๑๑ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนกุรรมการโดยอนุโลม 
  

มาตรา ๑๔ ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้ใหค้ณะกรรมการมีอํานาจออกคาํสั่งเปน็ 
หนังสือเรียกใหส้่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สง่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้องมาเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาได ้ในการนี้อาจเรียกบคุคลใดๆ มาชีแ้จงด้วยก็ได ้ 

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 



 ๕

มาตรา ๑๕ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีโดยมีอํานาจและหน้าทีด่งัต่อไปนี ้

(๑) รบัผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) รวบรวมข้อมูล ศกึษา และวิเคราะห์เกี่ยวกบัการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน และขอ้มูลตา่งๆ เกีย่วกบังานของคณะกรรมการ 
(๓) ร่วมมือและประสานงานกบัราชการสว่นกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

และรัฐวิสาหกจิ เพื่อดําเนนิการให้เปน็ไปตามพระราชบญัญตันิี ้
(๔) ตดิตามและประเมินผลการปฏบิตัติามแผนตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 
(๕) ปฏบิตัหินา้ที่อ่ืนตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ปน็หน้าทีข่องสาํนกังานคณะกรรมการการกระจาย 

อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  
 

หมวด ๒ 
การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

                   
  

มาตรา ๑๖ ใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา และองค์การบรหิารส่วนตาํบลมีอํานาจและหน้าที่ในการ 
จัดระบบการบริการสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดงันี ้

(๑) การจัดทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
(๒) การจัดใหมี้และบาํรงุรกัษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(๓) การจัดใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(๔) การสาธารณปูโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(๕) การสาธารณปูการ 
(๖) การส่งเสริม การฝกึ และประกอบอาชพี 
(๗) การพาณชิย์ และการสง่เสริมการลงทนุ 
(๘) การส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
(๙) การจัดการศกึษา 
(๑๐) การสงัคมสงเคราะห ์และการพฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ สตร ีคนชรา และผูด้้อยโอกาส 
(๑๑) การบาํรงุรักษาศลิปะ จารตีประเพณ ีภูมิปญัญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถ่ิน 
(๑๒) การปรบัปรุงแหล่งชมุชนแออดัและการจัดการเกี่ยวกบัทีอ่ยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบํารุงรกัษาสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การสง่เสริมกฬีา 
(๑๕) การสง่เสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรภีาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถ่ิน 
(๑๗) การรกัษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 
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๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน้ําเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรกัษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคมุสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเล้ียงสตัว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคมุการฆา่สตัว์ 
(๒๓) การรกัษาความปลอดภัย ความเปน็ระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 

สาธารณสถานอ่ืนๆ 
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชนจ์ากปา่ไม้ ทีด่นิทรพัยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผงัเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(๓๐) การรกัษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนนุการปอ้งกันและรกัษาความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สนิ 
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เปน็ผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด 

  
มาตรา ๑๗ ภายใตบ้ังคบัมาตรา ๑๖ ให้องค์การบรหิารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ในการ 

จัดระบบบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชนข์องประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี ้
(๑) การจัดทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทาํแผนพฒันาจังหวัดตามระเบยีบ 

ทีค่ณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๒) การสนบัสนนุองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาท้องถ่ิน 
(๓) การประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏบิตัหินา้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
(๔) การแบง่สรรเงนิซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
(๕) การคุ้มครอง ดแูล และบาํรุงรกัษาป่าไม้ ทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
(๖) การจัดการศกึษา 
(๗) การส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรภีาพของประชาชน 
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนรว่มของราษฎรในการพฒันาท้องถ่ิน 
(๙) การส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๑๐) การจัดตั้งและดแูลระบบบาํบดัน้าํเสียรวม 
(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏกิูลรวม 
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพษิตา่งๆ 
(๑๓) การจัดการและดแูลสถานีขนส่งทัง้ทางบกและทางน้ํา 
(๑๔) การสง่เสริมการท่องเที่ยว 

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 
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(๑๕) การพาณชิย์ การส่งเสริมการลงทนุ และการทํากจิการไม่ว่าจะดําเนนิการเองหรือร่วมกบั 
บคุคลอ่ืนหรือจากสหการ 

(๑๖) การสร้างและบาํรุงรกัษาทางบกและทางน้ําทีเ่ชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
(๑๗) การจัดตั้งและดแูลตลาดกลาง 
(๑๘) การสง่เสริมการกีฬา จารตีประเพณ ีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ 
(๒๐) การจัดให้มีพพิธิภณัฑ์และหอจดหมายเหต ุ
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
(๒๔) จัดทาํกจิการใดอันเปน็อํานาจและหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนที่อยู่ในเขต และ 

กิจการนั้นเปน็การสมควรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนร่วมกนัดําเนินการหรือใหอ้งค์การบรหิารส่วนจังหวัด
จัดทาํ ทัง้นี ้ตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๒๕) สนบัสนนุหรือช่วยเหลอืส่วนราชการ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาท้องถ่ิน 
(๒๖) การใหบ้ริการแกเ่อกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคก์รปกครองส่วน 

ท้องถ่ินอ่ืน 
(๒๗) การสงัคมสงเคราะห ์และการพฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ สตร ีคนชรา และผูด้้อยโอกาส 
(๒๘) จัดทาํกจิการอ่ืนใดตามทีก่ําหนดไว้ในพระราชบญัญตันิีห้รือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเ้ปน็อํานาจ 

และหนา้ที่ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 
(๒๙) กิจการอื่นใดที่เปน็ผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด 

  
มาตรา ๑๘ ใหก้รุงเทพมหานครมีอํานาจและหนา้ที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพือ่ประโยชน ์

ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 
  

มาตรา ๑๙ ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายกาํหนดให้เปน็องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รปูแบบพเิศษไม่เต็มพืน้ที่จังหวัด มีอํานาจและหนา้ที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ 

ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายกาํหนดให้เปน็องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบ 
พเิศษเต็มพืน้ที่จังหวดั มีอํานาจและหนา้ที่ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน
ของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 
  

มาตรา ๒๐ ในกรณทีีก่ฎหมายบญัญตัใิห้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจและหน้าทีเ่กีย่วกบัการ 
ใหบ้รกิารสาธารณะอยา่งเดยีวกันหรือคลา้ยคลึงกันใหค้ณะกรรมการมีอํานาจกําหนดว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
อํานาจและหน้าที่รบัผดิชอบในส่วนใด 
  

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 



 ๘

มาตรา ๒๑ บรรดาอํานาจและหน้าทีท่ี่อยูใ่นความรบัผดิชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบอาํนาจ 
และหนา้ที่ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนนิการแทนได ้

ในการดาํเนินงานตามอํานาจและหนา้ทีท่ีร่ะบุไว้ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา๑๘ และมาตรา  
๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจร่วมมือกันดาํเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
แล้วแตก่รณ ีดําเนนิการแทนได ้
  

มาตรา ๒๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมอบใหเ้อกชนดําเนนิการตามอํานาจและหน้าทีแ่ทนได ้ 
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
  
 

หมวด ๓ 
การจัดสรรสดัส่วนภาษีและอากร 

                   
  

มาตรา ๒๓ เทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบรหิารส่วนตําบลอาจมีรายได้จากภาษีอากร  
ค่าธรรมเนียม และเงนิรายไดด้ังต่อไปน้ี 

(๑) ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 
(๒) ภาษบีาํรุงท้องทีต่ามกฎหมายว่าด้วยภาษบีาํรุงทอ้งที ่
(๓) ภาษปีา้ยตามกฎหมายว่าด้วยภาษปีา้ย 
(๔) ภาษีมูลคา่เพิ่มตามประมวลรษัฎากรที่ได้รบัการจัดสรรในอัตราซ่ึงเม่ือรวมกบัการจัดสรรตาม 

มาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แลว้ไม่เกินร้อยละสามสบิของภาษีมูลคา่เพิม่ที่จัดเกบ็ไดห้กัส่วนทีต่้องจ่ายคนื
แล้ว โดยเปน็หน้าทีข่องกรมสรรพากรทีจ่ะจัดเกบ็ 

(๕) ภาษธีุรกจิเฉพาะตามประมวลรษัฎากร โดยออกข้อบญัญตัจัิดเกบ็เพิ่มขึน้ในอัตราซ่ึงเม่ือรวมกบั 
อัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แล้วไม่เกนิร้อยละสามสบิของอัตราภาษทีี่จัดเกบ็ตามประมวลรษัฎากร โดยเปน็หน้าทีข่อง
กรมสรรพากรที่จะจัดเกบ็ 

(๖) ภาษสีรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษสีรรพสามิต ภาษสีุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และคา่ 
แสตมปย์าสบูตามกฎหมายว่าด้วยยาสบู ซึ่งเกบ็จากการค้าในเขตเทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
โดยออกข้อบญัญตัจัิดเกบ็เพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกนิร้อยละสามสบิของอัตราภาษทีีก่รมสรรพสามิตจัดเกบ็ และให้ถือเปน็
ภาษแีละคา่แสตมปต์ามกฎหมายวา่ด้วยการนั้น โดยเปน็หน้าทีข่องกรมสรรพสามิตที่จะจัดเกบ็ 

(๗) ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต ์รวมทัง้เงินเพิ่มตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์ภาษีรถตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าดว้ยล้อเลื่อน 

(๘) ภาษกีารพนนัตามกฎหมายว่าด้วยการพนนั 
(๙) ภาษเีพื่อการศกึษาตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิ
(๑๐) อากรการฆ่าสตัว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกดิจากการฆ่าสตัว์ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุ 

การฆ่าสตัว์และจําหนา่ยเนื้อสตัว์ 

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 



 ๙

(๑๑) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าดว้ยอากรรังนกอีแอ่น 
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายวา่ด้วยแร่หลังจากหกัสง่เปน็รายได้ของรัฐในอัตราร้อยละสี่สบิ 

แล้วดังต่อไปนี ้
(ก) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือเทศบาลที่มีพืน้ทีค่รอบคลุมพืน้ทีต่ามประทานบตัร ให้ไดร้บัการ 

จัดสรรในอัตราร้อยละย่ีสบิของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเกบ็ไดภ้ายในเขต 
(ข) องค์การบริหารส่วนตาํบลและเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพืน้ที่ครอบคลุมพืน้ทีต่าม 

ประทานบตัร ให้ไดร้บัการจัดสรรในอัตราร้อยละสบิของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเกบ็ได้ภายในเขต 
(ค) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รบัการจัดสรรในอัตรารอ้ยละสบิของ 

เงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเกบ็ได้ภายในเขต 
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจากหกัส่งเปน็รายได้ของรัฐใน 

อัตราร้อยละสีส่บิแล้ว ดังต่อไปนี ้
(ก) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือเทศบาลที่มีพืน้ทีค่รอบคลุมพืน้ทีต่ามสัมปทาน ให้ได้รบัการ 

จัดสรรในอัตราร้อยละย่ีสบิของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลยีมที่จัดเกบ็ไดภ้ายในเขต 
(ข) องค์การบริหารส่วนตาํบลหรือเทศบาลอ่ืนที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพืน้ที่ครอบคลุมพืน้ทีต่าม 

สัมปทาน ให้ได้รบัการจัดสรรในอัตราร้อยละสบิของเงนิค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเกบ็ไดภ้ายในเขต 
(ค) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืน ให้ไดร้บัการจัดสรรในอัตราร้อยละสบิของ 

เงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเกบ็ได้ภายในเขต 
(๑๔) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสทิธแิละนติกิรรมเกี่ยวกบัอสังหารมิทรัพย์ที่มีทนุทรพัย์ภายใน 

เขต ทั้งนี ้ตามประมวลกฎหมายทีด่นิและกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด 
(๑๕) ค่าธรรมเนียมสนามบนิตามกฎหมายว่าด้วยการเดนิอากาศ ทัง้นี ้ให้เปน็ไปตามอัตราและ 

วิธีการทีค่ณะกรรมการกาํหนด 
(๑๖) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี ้โดยออกข้อบญัญตัจัิดเกบ็เพิ่มขึน้ในอัตราไม่เกนิร้อยละสบิของ 

ค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเกบ็ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ 
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตขายสุราตามกฎหมายว่าดว้ยสุรา 
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตเลน่การพนนัตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
(๑๗) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และคา่ปรบัในกจิการทีก่ฎหมายมอบหมายหน้าทีใ่หเ้ทศบาล  

เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเจ้าหน้าที่ดําเนินการภายในเขตท้องถ่ินนั้นๆ และให้ตกเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าว ในกรณีกฎหมายกําหนดให้เทศบาลเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต 
และค่าปรับ ให้นํารายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลที่อยู่ภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๘) ค่าใช้น้ําบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่คณะกรรมการ 
กําหนด 

(๑๙) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น 
(๒๐) รายได้อ่ืนตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหเ้ปน็ของเทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วน 

ตําบล 
  

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 



 ๑๐

มาตรา ๒๔ องค์การบรหิารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากร คา่ธรรมเนียม และเงินรายได ้ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ภาษบีาํรุงองค์การบรหิารส่วนจังหวัด สําหรบัน้าํมันเบนซินและน้ํามันที่คล้ายกัน น้ํามันดเีซล 
และน้าํมันทีค่ล้ายกัน ก๊าซปโิตรเลียมทีใ่ช้เปน็เชื้อเพลิงสาํหรบัรถยนตซ์ึ่งเกบ็จากการค้าในเขตจังหวัด โดยออก
ข้อบญัญตัิจัดเกบ็เพิ่มได้ไม่เกินลติรละสบิสตางค์สาํหรบัน้ํามันและกิโลกรัมละไม่เกินสบิสตางค์สาํหรบักา๊ซปิโตรเลียม 

(๒) ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัดโดยออก 
ข้อบญัญตัิจัดเกบ็เพิ่มได้ไม่เกินมวนละสบิสตางค ์

(๓) ภาษีมูลคา่เพิ่มตามประมวลรษัฎากรที่ได้รบัการจัดสรรในอัตราซ่ึงเม่ือรวมกบัอัตราตามมาตรา  
๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกนิร้อยละสามสบิของภาษีมูลค่าเพิม่ที่จัดเกบ็ไดห้กัส่วนทีต่้องจ่ายคนืแล้ว โดย
เป็นหนา้ที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเกบ็ 

(๔) ภาษธีุรกจิเฉพาะตามประมวลรษัฎากร โดยออกข้อบญัญตัจัิดเกบ็เพิ่มขึน้ในอัตราซ่ึงเม่ือรวมกบั 
อัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แล้วไม่เกนิร้อยละสามสบิของอัตราภาษทีี่จัดเกบ็ตามประมวลรษัฎากร โดยเปน็หน้าทีข่อง
กรมสรรพากรที่จะจัดเกบ็ 

(๕) ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต ์รวมทัง้เงินเพิ่มตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์ภาษีรถตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าดว้ยล้อเลื่อน 

(๖) ภาษเีพื่อการศกึษาตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิ
(๗) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
(๘) ค่าภาคหลวงแรต่ามกฎหมายวา่ด้วยแร่ ให้ได้รบัการจัดสรรในอัตราร้อยละยีส่บิของ 

ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเกบ็ไดภ้ายในเขตขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดนั้น 
(๙) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปโิตรเลียมให้ไดร้บัการจัดสรรในอัตราร้อยละย่ีสบิ 

ของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเกบ็ไดภ้ายในเขตขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดนั้น 
(๑๐) ค่าธรรมเนียมบาํรุงองค์การบรหิารสว่นจังหวัดโดยออกข้อบญัญตัเิรียกเกบ็จากผูพ้กัในโรงแรม 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๑๑) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และคา่ปรบัในกจิการทีก่ฎหมายมอบหมายหน้าทีใ่ห้องคก์าร 

บรหิารส่วนจังหวัดเปน็เจ้าหน้าทีด่าํเนินการภายในเขตองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนัน้และใหต้กเปน็รายได้ของ
องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

(๑๒) ค่าธรรมเนียมใดๆ ทีเ่รยีกเกบ็จากผู้ใชห้รือได้รบัประโยชน์จากบรกิารสาธารณะที่องคก์าร 
บรหิารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึน้ 

(๑๓) รายได้อ่ืนตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหเ้ปน็ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 
  

มาตรา ๒๕ กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดจ้ากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายไดด้ังต่อไปนี ้
(๑) ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 
(๒) ภาษบีาํรุงท้องทีต่ามกฎหมายว่าด้วยภาษบีาํรุงทอ้งที ่
(๓) ภาษปีา้ยตามกฎหมายว่าด้วยภาษปีา้ย 
 

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 



 ๑๑

 
(๔) ภาษบีาํรุงกรุงเทพมหานครสาํหรบัน้าํมันเบนซินและน้ํามันที่คล้ายกัน น้ํามันดเีซลและน้ํามันที ่

คลา้ยกนั ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เปน็เชื้อเพลิงสําหรบัรถยนต ์ซึ่งเกบ็จากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก
ข้อบญัญตัิจัดเกบ็เพิ่มได้ไม่เกินลติรละสบิสตางค์สาํหรบัน้ํามันและไม่เกินกิโลกรัมละสบิสตางค์สาํหรับกา๊ซปิโตรเลียม 

(๕) ภาษบีาํรุงกรุงเทพมหานครสาํหรบัยาสบูซ่ึงเกบ็จากการคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก 
ข้อบญัญตัิจัดเกบ็เพิ่มได้ไม่เกินมวนละสบิสตางค ์

(๖) ภาษีมูลคา่เพิ่มตามประมวลรษัฎากรที่ได้รบัการจัดสรร ในอัตราซึ่งเม่ือรวมกบัอัตราตามมาตรา  
๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แล้วไม่เกนิร้อยละสามสบิของภาษีมูลคา่เพิม่ที่จัดเกบ็ไดห้กัส่วนทีต่้องจ่ายคนืแล้ว โดย
เป็นหนา้ที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเกบ็ 

(๗) ภาษธีุรกจิเฉพาะตามประมวลรษัฎากร โดยออกข้อบญัญตัจัิดเกบ็เพิ่มขึน้ในอัตราไม่เกนิร้อยละ 
สามสบิของอัตราภาษทีี่จัดเกบ็ตามประมวลรษัฎากร โดยเป็นหนา้ทีข่องกรมสรรพากรทีจ่ะจัดเกบ็ 

(๘) ภาษสีรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษสีรรพสามิต ภาษสีุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และคา่ 
แสตมปย์าสบูตามกฎหมายว่าด้วยยาสบู ซึ่งเกบ็จากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบญัญตัจัิดเกบ็เพิ่มขึ้น
ในอัตราไม่เกนิร้อยละสามสบิของอัตราภาษทีีก่รมสรรพสามิตจัดเกบ็ และให้ถือเปน็ภาษแีละคา่แสตมปต์ามกฎหมาย
ว่าด้วยการนัน้โดยเปน็หน้าทีข่องกรมสรรพสามิตที่จะจัดเกบ็ 

(๙) ภาษเีพื่อการศกึษาตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิ
(๑๐) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์รวมทั้งเงนิเพิม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต ์ภาษรีถตาม 

กฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
(๑๑) ภาษีการพนนัตามกฎหมายว่าด้วยการพนนั 
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายวา่ด้วยแร่ที่จัดเกบ็ภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตรารอ้ย 

ละสี่สบิของคา่ภาคหลวงแร่ทีก่รมทรพัยากรธรณีจัดเกบ็ได้จริง 
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมทีจั่ดเกบ็ภายในเขตของ 

กรุงเทพมหานคร ในอัตรารอ้ยละสี่สบิของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่กรมทรพัยากรธรณีจัดเกบ็ได้จริง 
(๑๔) อากรการฆ่าสตัว์ และผลประโยชน์อ่ืนอันเกดิจากการฆ่าสตัว์ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุ 

การฆ่าสตัว์และจําหนา่ยเนื้อสตัว์ 
(๑๕) ค่าธรรมเนียมบาํรุงกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบญัญตัเิรยีกเกบ็จากผูพ้กัในโรงแรมตาม 

กฎหมายว่าดว้ยโรงแรม 
(๑๖) ค่าธรรมเนียมสนามบนิตามกฎหมายว่าด้วยการเดนิอากาศ ทัง้นี ้ให้เปน็ไปตามอัตราและ 

วิธีการทีค่ณะกรรมการกาํหนด 
(๑๗) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสทิธแิละนติกิรรมเกี่ยวกบัอสังหารมิทรพัย์ที่มีทนุทรพัย์ตาม 

ประมวลกฎหมายทีด่นิและกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด 
(๑๘) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี ้โดยออกข้อบญัญตัจัิดเกบ็เพิ่มขึน้ในอัตราไม่เกนิร้อยละสามสบิของ 

ค่าธรรมเนียมที่จัดเกบ็ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ 
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตขายสุราตามกฎหมายว่าดว้ยสุรา 
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตเลน่การพนนัตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 



 ๑๒

(๑๙) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และคา่ปรบัในกจิการทีก่ฎหมายมอบหมายหน้าทีใ่ห ้
กรุงเทพมหานครเปน็เจ้าหนา้ทีด่ําเนนิการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และใหต้กเปน็รายได้ของกรุงเทพมหานคร 

(๒๐) ค่าธรรมเนียมใดๆ ทีเ่รยีกเกบ็จากผู้ใชห้รือได้รบัประโยชน์จากบรกิารสาธารณะที ่
กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึน้ 

(๒๑) รายได้อ่ืนตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหเ้ปน็ของกรุงเทพมหานคร 
  

มาตรา ๒๖ ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายกาํหนดให้เปน็องค์กรปกครองรปูแบบ 
พเิศษไม่เต็มพืน้ที่จังหวัด มีรายได้จากภาษอีากร ค่าธรรมเนียม และเงนิรายได้อ่ืนตามมาตรา ๒๓ 
ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายกาํหนดให้เปน็องค์กรปกครองรปูแบบพเิศษเต็มพืน้ที่จังหวดั มีรายได้
จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อ่ืนตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ 
  

มาตรา ๒๗ ภาษแีละอากรประเภทอ่ืนนอกเหนือจากทีบ่ญัญตัิไว้ในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา  
๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกําหนดใหเ้ปน็ภาษแีละอากรร่วมกันระหว่างรฐักบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรืออาจ
กําหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเกบ็เพิ่มได ้เพื่อใหส้อดคล้องกบัการถ่ายโอนภาระหนา้ทีแ่ละงบประมาณ
จากราชการสว่นกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งนี ้ตามแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

การจัดสรรสดัส่วนภาษแีละอากรตามวรรคหน่ึงในแตล่ะป ีให้คณะกรรมการพจิารณากาํหนดโดย 
คํานงึถึงภาระหน้าทีข่องรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินและระหว่างองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกนัเองเปน็
สําคญั 
  

มาตรา ๒๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมีรายรบัดงัต่อไปนี ้
(๑) รายไดจ้ากทรพัย์สนิขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๒) รายได้จากสาธารณปูโภค 
(๓) รายได้จากการพาณชิย์และการทาํกิจการ ไม่ว่าจะดาํเนนิการเองหรือร่วมกบับคุคลอ่ืน หรือจาก 

สหการ 
(๔) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรบั ค่าตอบแทน หรอืรายได้อ่ืนใดตามที่มีกฎหมาย 

บญัญตัไิว้ใหเ้ปน็รายไดข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๕) ค่าบริการ 
(๖) เงินอุดหนนุจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
(๗) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องคก์ารตา่งประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๘) รายได้จากการจําหนา่ยพนัธบตัร 
(๙) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรือนติบิคุคลตา่งๆ 
(๑๐) เงนิกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศ 
(๑๑) เงนิและทรัพย์สินอยา่งอ่ืนที่มีผู้อุทศิให ้
(๑๒) เงนิช่วยเหลือหรือเงนิค่าตอบแทน 

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 



 ๑๓

(๑๓) รายได้จากทรพัยส์ินของแผ่นดนิ หรอืรายได้จากทรพัย์สนิของรฐัวิสาหกิจทีด่าํเนนิการเพื่อมุ่ง 
หากาํไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๑๔) รายได้จากค่าธรรมเนยีมพเิศษ 
การออกพนัธบตัรตาม (๘) การกูเ้งินจากองค์การ หรือนติบิุคคลต่างๆ ตาม (๙) การกูเ้งนิตาม (๑๐)  

และรายไดต้าม (๑๓) ให้ออกเปน็ข้อบญัญตัทิ้องถ่ินโดยได้รบัความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี 
  

มาตรา ๒๙ การกาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รบัรายไดต้ามหมวดน้ี ให้เปน็ไปตาม 
หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนําส่งเงินรายไดแ้ละการได้รบัเงินรายไดส้ําหรบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ตามทีค่ณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณทีีก่ารกําหนดรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่องใดมีกฎหมายอ่ืนบญัญตัไิว้และ 
เป็นการกําหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่องเดียวกบัทีบ่ญัญตัิไว้แล้วในบทบญัญตัเิกี่ยวกบัรายได้
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินตามหมวดนี ้ให้ใชบ้ทบญัญตัติามหมวดนีบ้งัคบัแทนบทบญัญตัขิองกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้
ถ้าการกาํหนดรายได้ในเร่ืองใดมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนาํส่งเงนิรายได้
และการได้รบัเงินรายไดใ้ชบ้งัคบัอยู่แล้ว ให้ใชบ้ังคบัตามกฎหมายเช่นว่านัน้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ แต่ถ้าการกาํหนดรายได้ในเร่ืองใดยังไม่มีกฎหมายเชน่ว่านัน้ ใหก้ารกําหนดรายไดต้าม
บทบญัญตัใินหมวดนี้มีผลใชบ้ังคบัเม่ือมีประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมอบใหส้่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน  
จัดเกบ็ภาษีอากร ค่าธรรมเนยีม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใด เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นก็ได ้
ทั้งนี ้โดยใหค้ดิค่าใช้จ่ายไดต้ามหลกัเกณฑ์ วิธีการและอัตราทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
  
 

หมวด ๔ 
แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                   
  

มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอํานาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหด้าํเนินการดงันี ้
(๑) ใหด้าํเนนิการถ่ายโอนภารกิจการใหบ้ริการสาธารณะที่รัฐดําเนนิการอยู่ในวันทีพ่ระราชบญัญตั ิ

นี้ใชบ้งัคบัแกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในกําหนดเวลา ดังนี ้
(ก) ภารกิจทีเ่ปน็การดาํเนินการซํ้าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ 

ภารกิจทีร่ัฐจัดใหบ้รกิารในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใหด้ําเนนิการใหเ้สรจ็สิ้นภายในสีป่ ี
(ข) ภารกิจทีร่ฐัจัดใหบ้รกิารในเขตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและกระทบถึงองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ใหด้ําเนนิการให้เสร็จสิน้ภายในสีป่ ี
(ค) ภารกิจทีเ่ปน็การดาํเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหด้าํเนนิการใหเ้สรจ็สิน้ภายในสีป่ ี

 

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 



 ๑๔

(๒) กําหนดขอบเขตความรบัผดิชอบในการใหบ้รกิารสาธารณะของรฐัและขององคก์รปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน และระหว่างองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกนัเองตามอํานาจและหน้าทีท่ีก่ําหนดไว้ในพระราชบญัญตันิี้ให้
ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกจิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหแ้ตกต่างกนัได ้โดยใหเ้ปน็ไปตามความ
พร้อมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแตล่ะแห่ง ซึ่งต้องพิจารณาจากรายไดแ้ละบคุลากรขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินนัน้ จํานวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน ตลอดจนคณุภาพในการใหบ้รกิารทีป่ระชาชนจะได้รบั 
ทั้งนี ้ต้องไม่เกนิระยะเวลาสบิป ี

(๓) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ใหร้ฐัทําหนา้ทีป่ระสานความร่วมมือและช่วยเหลือการ 
ดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสทิธิภาพ 

(๔) กําหนดการจัดสรรภาษแีละอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการดําเนินการตามอํานาจและหนา้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินแตล่ะประเภทอยา่ง
เหมาะสม โดยตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นตน้ไป ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดค้ดิเปน็สดัส่วนต่อ
รายได้สทุธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยีส่บิหา้ และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้
เพิ่มขึน้คดิเปน็สดัส่วนต่อรายไดส้ทุธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละสามสบิหา้ โดยการจัดสรรสดัส่วนทีเ่ปน็
ธรรมแก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน และคาํนึงถึงรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นด้วย 

การเพิ่มสดัส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตอ่รายไดส้ทุธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่งให ้
เพิ่มขึน้ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสมแก่การพฒันาให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถดําเนนิกิจการบริการสาธารณะ
ไดด้้วยตนเอง และใหเ้ปน็ไปตามภารกิจทีถ่่ายโอนใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ถ่ายโอนเพิม่ขึ้นภายหลัง
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นตน้ไป แตไ่ม่ว่ากรณีจะเปน็ประการใดเงินอุดหนนุทีจั่ดสรรใหต้อ้งมีจํานวนไม่นอ้ยกว่า
เงินอุดหนนุทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รบัการจัดสรรในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๕) การจัดตัง้งบประมาณรายจ่ายประจําปใีนส่วนทีเ่กี่ยวกบัการบรกิารสาธารณะในเขตองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เปน็ไปตามความจําเปน็และความต้องการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินนัน้ 
  

มาตรา ๓๑ ในการดําเนนิการตามอํานาจและหนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ถ้ามีกฎหมาย 
ใดบญัญตัไิว้ในลกัษณะที่เปน็ผลทําให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไม่อาจดาํเนินการตามอํานาจและหน้าที่ไดด้้วย
ตนเอง หรือมีลักษณะเปน็การซํ้าซ้อนกบัการปฏบิตัหินา้ที่ในการใหบ้ริการสาธารณะระหว่างรัฐกบัองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินหรือระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้วยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเหน็สมควรให้มีการแก้ไข
กฎหมายนัน้ ใหค้ณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีเพือ่ดาํเนนิการให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวตอ่ไป 
  

มาตรา ๓๒ ใหค้ณะกรรมการดําเนนิการจัดทาํแผนปฏบิตักิารเพือ่กาํหนดขัน้ตอนการกระจาย 
อํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสาํคญัดังต่อไปนี ้

(๑) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหน้าทีใ่นการใหบ้รกิารสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แต่ละรปูแบบจะต้องกระทํา โดยในกรณใีดเป็นอํานาจและหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องกบัการดาํเนนิการของรัฐหรือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกัน ให้กาํหนดแนวทางวิธปีฏบิตัเิพือ่ประสานการดาํเนนิการให้เกดิประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 



 ๑๕

(๒) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีดาํเนนิการในการจัดสรรสดัส่วนภาษแีละอากรให้เพยีงพอแกก่าร 
ดําเนนิการตามอํานาจและหน้าทีท่ีก่าํหนดใหเ้ปน็อํานาจและหนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทัง้นี ้โดยตอ้ง
คํานงึถึงภาระหน้าทีข่องรัฐในการใหบ้รกิารสาธารณะเปน็ส่วนรวมด้วย 

(๓) รายละเอียดเกี่ยวกบัการเสนอใหแ้ก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายที่จําเปน็เพือ่ดําเนนิการตามแผนการ 
กระจายอํานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๔) จัดระบบการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกําหนดนโยบายและ 
มาตรการการกระจายบคุลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่สว่นท้องถ่ิน โดยการสร้างระบบ
การถ่ายเทกาํลังคนสูท่อ้งถ่ิน และสร้างระบบความกา้วหน้าสายอาชพีทีเ่หมาะสม 

แผนปฏบิตักิารตามวรรคหน่ึงต้องกําหนดรายละเอียดวิธปีฏบิตั ิและกาํหนดหนว่ยงานที่มีหนา้ที ่
รบัผดิชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนนิการใหช้ดัเจนด้วย 
  

มาตรา ๓๓ เม่ือคณะกรรมการจัดทําแผนปฏบิตักิารตามมาตรา ๓๒ แล้ว ใหเ้สนอคณะรัฐมนตรใีห ้
ความเหน็ชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพือ่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบ้งัคบัตอ่ไป 

แผนปฏบิตักิารทีป่ระกาศใชบ้งัคบัตามวรรคหน่ึง ให้มีผลผูกพนัหน่วยงานของรัฐที่เกีย่วข้องต้อง 
ดําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารนัน้ 

ในกรณทีีส่ภาพการณเ์ปลี่ยนแปลงไปในระหว่างทีแ่ผนปฏบิตักิารใชบ้งัคบัคณะกรรมการอาจ 
ดําเนนิการปรับปรุงแผนปฏบิตักิารใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณน์ั้นได ้

ใหค้ณะกรรมการมีหน้าทีต่ดิตามผลการปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตักิารและรายงานใหค้ณะรัฐมนตร ี
ทราบทกุป ีในกรณทีี่มีปญัหาอุปสรรคไม่อาจดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารได้ใหค้ณะกรรมการรายงานให้
คณะรัฐมนตรทีราบปญัหาและอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขด้วย 
  

มาตรา ๓๔ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกาํหนดอํานาจและหน้าทีแ่ละการจัดสรรรายได ้
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินภายหลังที่ไดด้ําเนนิการตามแผนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินไปแลว้ โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทกุระยะเวลาไม่เกินหา้ปนีบัแต่วันที่มีการกาํหนดอํานาจและหนา้ทีห่รือ
วันที่มีการจัดสรรรายได ้ทัง้นี ้จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาํหนดอํานาจและหนา้ทีแ่ละการจัดสรร
รายได ้เพื่อกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  

บทเฉพาะกาล 
                   
  

มาตรา ๓๕ ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะกรรมการจัดทาํแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏบิตักิารตาม 
มาตรา ๓๒ ใหแ้ล้วเสร็จภายในหนึ่งปนีบัแต่วันทีก่รรมการเร่ิมปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้
  
 
 

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 



 ๑๖

มาตรา ๓๖ ในวาระเร่ิมแรก ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการเลือกผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และสรรหาผูท้รงคณุวุฒติามมาตรา ๖ ใหแ้ล้วเสร็จภายในหกสบิวันนบัแต่วันทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้ังคบั 
  

มาตรา ๓๗ ในวาระเร่ิมแรก เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัติามอํานาจและหนา้ที่ของคณะกรรมการ 
ตามพระราชบญัญตันิี ้นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งใหห้น่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดาํเนนิการเพือ่ช่วยเหลือการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการไดต้ามทีเ่หน็สมควร 
  
  
ผู้รบัสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลกีภัย 
นายกรัฐมนตร ี
 
 
หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี ้คือ โดยที่มาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจักรไทย ไดบ้ญัญตัิให้มีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจเพือ่พฒันาการกระจายอํานาจ
ใหแ้กท่้องถ่ินเพิ่มขึ้นอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีสาระสําคญัเกี่ยวกบัการกาํหนดอํานาจหนา้ที่ในการจัดระบบการบรกิาร
สาธารณะและการจัดสรรสดัส่วนภาษแีละอากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้มีคณะกรรมการซ่ึง
ประกอบด้วยผู้แทนของหนว่ยราชการทีเ่กี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผูท้รงคณุวุฒ ิมีจํานวน
ฝ่ายละเท่ากันเพื่อทาํหนา้ทีด่ังกลา่ว จึงจําเปน็ต้องตราพระราชบญัญตันิี ้
  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคล้องกบัการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เปน็ไปตาม
พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  
มาตรา ๓๗ ในพระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ใหแ้ก้ไขคําว่า “อธบิดกีรมการปกครอง” เป็น “อธบิดกีรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน” 
  
หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี ้คือ โดยทีพ่ระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิห้จัดตัง้ส่วนราชการขึน้ใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เปน็ไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบญัญตัดิงักล่าวไดบ้ญัญตัใิหโ้อนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผูด้าํรงตาํแหนง่
หรือผู้ซึ่งปฏบิตัหิน้าทีใ่นส่วนราชการเดิมมาเปน็ของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบญัญตัติา่งๆ ให้
สอดคล้องกบัอํานาจหน้าทีท่ี่โอนไปดว้ย ฉะนั้น เพื่ออนวัุติใหเ้ปน็ไปตามหลกัการทีป่รากฏในพระราชบญัญตัแิละพระ
ราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบญัญตัขิองกฎหมายใหส้อดคล้องกบัการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหนา้ที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกจิของส่วนราชการหรือผูร้บัผดิชอบตามกฎหมายนัน้ไปเปน็ของหน่วยงานใดหรือผูใ้ดแล้ว โดยแก้ไข

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 



 

โดย : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก 

๑๗

พระราชกฤษฎีกานี ้
  
พระราชบญัญตักิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๔๙ 
  
หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี ้คือ โดยทีก่ารปฏบิตัติามแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจในการถ่ายโอนภารกจิใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีก่ําหนดไว้ไม่อาจดาํเนนิการไดต้ามกําหนดระยะเวลา 
ทาํใหก้ารกาํหนดสดัส่วนรายได้ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินตามมาตรา ๓๐ (๔) แห่งพระราชบญัญตักิาํหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่สอดคล้องกบัขอ้เท็จจริงในการถ่าย
โอนภารกิจ สมควรแก้ไขเพิม่เติมการกาํหนดสดัส่วนรายได้ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินใหเ้ปน็ไปตามสภาพ
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