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พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่วนที่มบี ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตนิ แ้ี ทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่นที่มกี ฎหมายจัดตัง้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
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มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจและหน้าทีข่ องตนและมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวงและระเบียบนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น*
(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนสิบสองคน ประกอบด้วยผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสองคน ผู้บริหารเทศบาลสามคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลห้าคน และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคน ทั้งนี้ โดยให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์
หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด
ให้หวั หน้าสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
มาตรา ๗ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตา่ํ กว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เว้นแต่เป็นผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(๔) ไม่เป็นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าทีห่ รือผูม้ ีตําแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง
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มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พ้นจากตําแหน่งเมื่อลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อ
ประธานกรรมการหรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับสรรหาเป็น
กรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ถ้ากรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลง ให้สรรหากรรมการแทน และให้ผู้ซึ่งได้รับสรรหาอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับระยะเวลาทีเ่ หลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในระหว่างที่ยังมิได้สรรหากรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างตามวรรคสอง และยังมีกรรมการเหลืออยูเ่ กิน
กึ่งหนึ่ง ให้กรรมการทีเ่ หลืออยู่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๖) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาํ คุก
มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้ทปี่ ระชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ าด
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา
(๒) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
(๓) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสําคัญ
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(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการกําหนดอํานาจและหน้าทีก่ ารจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่
ราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔)
(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอํานาจการอนุมตั หิ รือการอนุญาตตามที่มกี ฎหมาย
บัญญัตใิ ห้ต้องขออนุมตั หิ รือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการประชาชน และการกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนัน้ ๆ เป็นสําคัญ
(๗) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษาวินัยทาง
การเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ
ระเบียบ และคําสั่งที่จําเป็นเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
คณะรัฐมนตรี
(๙) เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสัง่ ที่
จําเป็นเพือ่ ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๐) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จดั สรรเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง
(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจําเป็น
(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
(๑๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจไม่ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๕) ออกประกาศกําหนดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๑๖) ปฏิบตั กิ ารอื่นตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ แี้ ละกฎหมายอื่น
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใดๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ
มอบหมายได้
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจออกคําสั่งเป็น
หนังสือเรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้อาจเรียกบุคคลใดๆ มาชีแ้ จงด้วยก็ได้
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มาตรา ๑๕ ให้มสี ํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับงานของคณะกรรมการ
(๓) ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
(๕) ปฏิบตั หิ น้าที่อื่นตามทีก่ ฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าทีข่ องสํานักงานคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

หมวด ๒
การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ของตนเองดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอืน่ ๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(๘) การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ ้อยโอกาส
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับทีอ่ ยู่อาศัย
(๑๓) การจัดให้มแี ละบํารุงรักษาสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
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๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน้ําเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มแี ละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๒) การจัดให้มแี ละควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาทีส่ าธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ทีค่ ณะรัฐมนตรีกําหนด
(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิน่
(๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่
(๕) การคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาป่าไม้ ทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๖) การจัดการศึกษา
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิน่
(๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้าํ เสียรวม
(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทัง้ ทางบกและทางน้ํา
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
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๗

(๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอื่นหรือจากสหการ
(๑๖) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่
(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
(๒๐) การจัดให้มพี พิ ธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเป็นอํานาจและหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ ที่อยู่ในเขต และ
กิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทํา ทัง้ นี้ ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิน่
(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ อื่น
(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ ้อยโอกาส
(๒๘) จัดทํากิจการอืน่ ใดตามทีก่ ําหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ หี้ รือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจ
และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๘ ให้กรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗
มาตรา ๑๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่นที่มกี ฎหมายกําหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษไม่เต็มพืน้ ที่จังหวัด มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิน่ ของตนเองตามมาตรา ๑๖
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่นที่มกี ฎหมายกําหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษเต็มพืน้ ที่จังหวัด มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗
มาตรา ๒๐ ในกรณีทกี่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอํานาจและหน้าทีเ่ กีย่ วกับการ
ให้บริการสาธารณะอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อํานาจและหน้าที่รบั ผิดชอบในส่วนใด
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๘

มาตรา ๒๑ บรรดาอํานาจและหน้าทีท่ ี่อยูใ่ นความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบอํานาจ
และหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการแทนได้
ในการดําเนินงานตามอํานาจและหน้าทีท่ รี่ ะบุไว้ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา๑๘ และมาตรา
๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมมือกันดําเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่
แล้วแต่กรณี ดําเนินการแทนได้
มาตรา ๒๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจมอบให้เอกชนดําเนินการตามอํานาจและหน้าทีแ่ ทนได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๓
การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร
มาตรา ๒๓ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมีรายได้จากภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
(๒) ภาษีบาํ รุงท้องทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยภาษีบาํ รุงท้องที่
(๓) ภาษีปา้ ยตามกฎหมายว่าด้วยภาษีปา้ ย
(๔) ภาษีมลู ค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รบั การจัดสรรในอัตราซึง่ เมื่อรวมกับการจัดสรรตาม
มาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมลู ค่าเพิม่ ที่จดั เก็บได้หกั ส่วนทีต่ ้องจ่ายคืน
แล้ว โดยเป็นหน้าทีข่ องกรมสรรพากรทีจ่ ะจัดเก็บ
(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัตจิ ดั เก็บเพิ่มขึน้ ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับ
อัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าทีข่ อง
กรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และค่า
แสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยออกข้อบัญญัตจิ ดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีทกี่ รมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็น
ภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็นหน้าทีข่ องกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
(๗) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทัง้ เงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๑๐) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อนื่ อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
โดย : องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครนายก

๙

(๑๑) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละสี่สบิ
แล้วดังต่อไปนี้
(ก) องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลที่มพี นื้ ทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีต่ ามประทานบัตร ให้ได้รบั การ
จัดสรรในอัตราร้อยละยี่สบิ ของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(ข) องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มพี นื้ ที่ครอบคลุมพืน้ ทีต่ าม
ประทานบัตร ให้ได้รบั การจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(ค) องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอืน่ ให้ได้รบั การจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของ
เงินค่าภาคหลวงแร่ที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐใน
อัตราร้อยละสีส่ บิ แล้ว ดังต่อไปนี้
(ก) องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลที่มพี นื้ ทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีต่ ามสัมปทาน ให้ได้รบั การ
จัดสรรในอัตราร้อยละยี่สบิ ของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(ข) องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มพี นื้ ที่ครอบคลุมพืน้ ทีต่ าม
สัมปทาน ให้ได้รบั การจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(ค) องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอืน่ ให้ได้รบั การจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของ
เงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(๑๔) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มที นุ ทรัพย์ภายใน
เขต ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๑๕) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามอัตราและ
วิธีการทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(๑๖) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัตจิ ดั เก็บเพิ่มขึน้ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของ
ค่าธรรมเนียมที่มกี ารจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๑๗) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการทีก่ ฎหมายมอบหมายหน้าทีใ่ ห้เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเจ้าหน้าที่ดําเนินการภายในเขตท้องถิ่นนั้นๆ และให้ตกเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในกรณีกฎหมายกําหนดให้เทศบาลเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต
และค่าปรับ ให้นํารายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลที่อยู่ภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๑๘) ค่าใช้น้ําบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๑๙) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น
(๒๐) รายได้อนื่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ตําบล
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๑๐

มาตรา ๒๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้
ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีบาํ รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับน้าํ มันเบนซินและน้ํามันที่คล้ายกัน น้ํามันดีเซล
และน้าํ มันทีค่ ล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมทีใ่ ช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด โดยออก
ข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สาํ หรับน้ํามันและกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์สาํ หรับก๊าซปิโตรเลียม
(๒) ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัดโดยออก
ข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์
(๓) ภาษีมลู ค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รบั การจัดสรรในอัตราซึง่ เมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา
๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิม่ ที่จดั เก็บได้หกั ส่วนทีต่ ้องจ่ายคืนแล้ว โดย
เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัตจิ ดั เก็บเพิ่มขึน้ ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับ
อัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าทีข่ อง
กรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๕) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทัง้ เงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(๖) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๗) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
(๘) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รบั การจัดสรรในอัตราร้อยละยีส่ บิ ของ
ค่าภาคหลวงแร่ที่จดั เก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
(๙) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รบั การจัดสรรในอัตราร้อยละยีส่ บิ
ของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จดั เก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
(๑๐) ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัตเิ รียกเก็บจากผูพ้ กั ในโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๑) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการทีก่ ฎหมายมอบหมายหน้าทีใ่ ห้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนัน้ และให้ตกเป็นรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๑๒) ค่าธรรมเนียมใดๆ ทีเ่ รียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รบั ประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดให้มขี นึ้
(๑๓) รายได้อนื่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๒๕ กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
(๒) ภาษีบาํ รุงท้องทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยภาษีบาํ รุงท้องที่
(๓) ภาษีปา้ ยตามกฎหมายว่าด้วยภาษีปา้ ย
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๑๑

(๔) ภาษีบาํ รุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้าํ มันเบนซินและน้ํามันที่คล้ายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่
คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก
ข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สาํ หรับน้ํามันและไม่เกินกิโลกรัมละสิบสตางค์สาํ หรับก๊าซปิโตรเลียม
(๕) ภาษีบาํ รุงกรุงเทพมหานครสําหรับยาสูบซึง่ เก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก
ข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์
(๖) ภาษีมลู ค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รบั การจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา
๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิม่ ที่จดั เก็บได้หกั ส่วนทีต่ ้องจ่ายคืนแล้ว โดย
เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัตจิ ดั เก็บเพิ่มขึน้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ
สามสิบของอัตราภาษีที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าทีข่ องกรมสรรพากรทีจ่ ะจัดเก็บ
(๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และค่า
แสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัตจิ ดั เก็บเพิ่มขึ้น
ในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีทกี่ รมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนัน้ โดยเป็นหน้าทีข่ องกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๑๐) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิม่ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จดั เก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อย
ละสี่สบิ ของค่าภาคหลวงแร่ทกี่ รมทรัพยากรธรณีจดั เก็บได้จริง
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมทีจ่ ดั เก็บภายในเขตของ
กรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่สบิ ของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจดั เก็บได้จริง
(๑๔) อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อนื่ อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๕) ค่าธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัตเิ รียกเก็บจากผูพ้ กั ในโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๖) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามอัตราและ
วิธีการทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(๑๗) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มที นุ ทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๑๘) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัตจิ ดั เก็บเพิ่มขึน้ ในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของ
ค่าธรรมเนียมที่จดั เก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
โดย : องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครนายก

๑๒

(๑๙) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการทีก่ ฎหมายมอบหมายหน้าทีใ่ ห้
กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าทีด่ ําเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และให้ตกเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
(๒๐) ค่าธรรมเนียมใดๆ ทีเ่ รียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รบั ประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
กรุงเทพมหานครจัดให้มีขนึ้
(๒๑) รายได้อนื่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๒๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่นที่มกี ฎหมายกําหนดให้เป็นองค์กรปกครองรูปแบบ
พิเศษไม่เต็มพืน้ ที่จังหวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อนื่ ตามมาตรา ๒๓
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่นที่มกี ฎหมายกําหนดให้เป็นองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษเต็มพืน้ ที่จังหวัด มีรายได้
จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อื่นตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๗ ภาษีและอากรประเภทอืน่ นอกเหนือจากทีบ่ ญ
ั ญัติไว้ในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา
๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกําหนดให้เป็นภาษีและอากรร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาจ
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเพิ่มได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภาระหน้าทีแ่ ละงบประมาณ
จากราชการส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแต่ละปี ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดโดย
คํานึงถึงภาระหน้าทีข่ องรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็น
สําคัญ
มาตรา ๒๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจมีรายรับดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สนิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภค
(๓) รายได้จากการพาณิชย์และการทํากิจการ ไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอืน่ หรือจาก
สหการ
(๔) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายได้อนื่ ใดตามที่มกี ฎหมาย
บัญญัตไิ ว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) ค่าบริการ
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่น
(๗) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๘) รายได้จากการจําหน่ายพันธบัตร
(๙) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิตบิ คุ คลต่างๆ
(๑๐) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๑) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อทุ ศิ ให้
(๑๒) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน
โดย : องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครนายก

๑๓

(๑๓) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สนิ ของรัฐวิสาหกิจทีด่ าํ เนินการเพื่อมุ่ง
หากําไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๔) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ
การออกพันธบัตรตาม (๘) การกูเ้ งินจากองค์การ หรือนิตบิ ุคคลต่างๆ ตาม (๙) การกูเ้ งินตาม (๑๐)
และรายได้ตาม (๑๓) ให้ออกเป็นข้อบัญญัตทิ ้องถิ่นโดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๙ การกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั รายได้ตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนําส่งเงินรายได้และการได้รบั เงินรายได้สําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ตามทีค่ ณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีทกี่ ารกําหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดมีกฎหมายอื่นบัญญัตไิ ว้และ
เป็นการกําหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเรื่องเดียวกับทีบ่ ญ
ั ญัติไว้แล้วในบทบัญญัตเิ กี่ยวกับรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหมวดนี้ ให้ใช้บทบัญญัตติ ามหมวดนีบ้ งั คับแทนบทบัญญัตขิ องกฎหมายนัน้ ทัง้ นี้
ถ้าการกําหนดรายได้ในเรื่องใดมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนําส่งเงินรายได้
และการได้รบั เงินรายได้ใช้บงั คับอยูแ่ ล้ว ให้ใช้บังคับตามกฎหมายเช่นว่านัน้ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ แต่ถ้าการกําหนดรายได้ในเรื่องใดยังไม่มีกฎหมายเช่นว่านัน้ ให้การกําหนดรายได้ตาม
บทบัญญัตใิ นหมวดนี้มผี ลใช้บังคับเมื่อมีประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่นใด เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็ได้
ทั้งนี้ โดยให้คดิ ค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๔
แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาํ เนินการดังนี้
(๑) ให้ดาํ เนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยู่ในวันทีพ่ ระราชบัญญัติ
นี้ใช้บงั คับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกําหนดเวลา ดังนี้
(ก) ภารกิจทีเ่ ป็นการดําเนินการซ้าํ ซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือ
ภารกิจทีร่ ัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสีป่ ี
(ข) ภารกิจทีร่ ฐั จัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ อื่น ให้ดําเนินการให้เสร็จสิน้ ภายในสีป่ ี
(ค) ภารกิจทีเ่ ป็นการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดาํ เนินการให้เสร็จสิน้ ภายในสีป่ ี
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๑๔

(๒) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยกันเองตามอํานาจและหน้าทีท่ กี่ ําหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้ให้
ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แตกต่างกันได้ โดยให้เป็นไปตามความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งต้องพิจารณาจากรายได้และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ นัน้ จํานวนประชากร ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการทีป่ ระชาชนจะได้รบั
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาสิบปี
(๓) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้รฐั ทําหน้าทีป่ ระสานความร่วมมือและช่วยเหลือการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มปี ระสิทธิภาพ
(๔) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อนื่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการตามอํานาจและหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คดิ เป็นสัดส่วนต่อ
รายได้สทุ ธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยีส่ บิ ห้า และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีรายได้
เพิ่มขึน้ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สทุ ธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรรสัดส่วนทีเ่ ป็น
ธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และคํานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย
การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อรายได้สทุ ธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่งให้
เพิ่มขึน้ ตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะ
ได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจทีถ่ ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถ่ายโอนเพิม่ ขึ้นภายหลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเงินอุดหนุนทีจ่ ัดสรรให้ตอ้ งมีจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
เงินอุดหนุนทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบั การจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
(๕) การจัดตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจําปีในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจําเป็นและความต้องการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ นัน้
มาตรา ๓๑ ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ามีกฎหมาย
ใดบัญญัตไิ ว้ในลักษณะที่เป็นผลทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ได้ด้วย
ตนเอง หรือมีลักษณะเป็นการซ้ําซ้อนกับการปฏิบตั หิ น้าที่ในการให้บริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มกี ารแก้ไข
กฎหมายนัน้ ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีเพือ่ ดําเนินการให้มกี ารแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ กําหนดขัน้ ตอนการกระจาย
อํานาจตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหน้าทีใ่ นการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แต่ละรูปแบบจะต้องกระทํา โดยในกรณีใดเป็นอํานาจและหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องกับการดําเนินการของรัฐหรือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้กาํ หนดแนวทางวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ประสานการดําเนินการให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวม
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(๒) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีดาํ เนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้เพียงพอแก่การ
ดําเนินการตามอํานาจและหน้าทีท่ กี่ าํ หนดให้เป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ นี้ โดยต้อง
คํานึงถึงภาระหน้าทีข่ องรัฐในการให้บริการสาธารณะเป็นส่วนรวมด้วย
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มกี ฎหมายที่จาํ เป็นเพือ่ ดําเนินการตามแผนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(๔) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยกําหนดนโยบายและ
มาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่สว่ นท้องถิ่น โดยการสร้างระบบ
การถ่ายเทกําลังคนสูท่ อ้ งถิน่ และสร้างระบบความก้าวหน้าสายอาชีพทีเ่ หมาะสม
แผนปฏิบตั กิ ารตามวรรคหนึง่ ต้องกําหนดรายละเอียดวิธปี ฏิบตั ิ และกําหนดหน่วยงานที่มหี น้าที่
รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการให้ชดั เจนด้วย
มาตรา ๓๓ เมือ่ คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารตามมาตรา ๓๒ แล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บงั คับต่อไป
แผนปฏิบตั กิ ารทีป่ ระกาศใช้บงั คับตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกีย่ วข้องต้อง
ดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารนัน้
ในกรณีทสี่ ภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างทีแ่ ผนปฏิบตั กิ ารใช้บงั คับคณะกรรมการอาจ
ดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารให้เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้นได้
ให้คณะกรรมการมีหน้าทีต่ ดิ ตามผลการปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั กิ ารและรายงานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกปี ในกรณีที่มปี ญ
ั หาอุปสรรคไม่อาจดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารได้ให้คณะกรรมการรายงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขด้วย
มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหน้าทีแ่ ละการจัดสรรรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทกุ ระยะเวลาไม่เกินห้าปีนบั แต่วันที่มกี ารกําหนดอํานาจและหน้าทีห่ รือ
วันที่มีการจัดสรรรายได้ ทัง้ นี้ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหน้าทีแ่ ละการจัดสรร
รายได้ เพื่อกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบตั กิ ารตาม
มาตรา ๓๒ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนบั แต่วันทีก่ รรมการเริ่มปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้
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มาตรา ๓๖ ในวาระเริ่มแรก ให้นายกรัฐมนตรีจดั ให้มกี ารเลือกผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสรรหาผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๖ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บังคับ
มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการเพือ่ ช่วยเหลือการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
ผู้รบั สนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ได้บญ
ั ญัติให้มกี ฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจเพือ่ พัฒนาการกระจายอํานาจ
ให้แก่ท้องถิน่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะและการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มคี ณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการทีเ่ กี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และผูท้ รงคุณวุฒิ มีจํานวน
ฝ่ายละเท่ากันเพื่อทําหน้าทีด่ ังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓๗ ในพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ให้แก้ไขคําว่า “อธิบดีกรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้จดั ตัง้ ส่วนราชการขึน้ ใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้บญ
ั ญัตใิ ห้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผดู้ าํ รงตําแหน่ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มกี ารแก้ไขบทบัญญัตติ า่ งๆ ให้
สอดคล้องกับอํานาจหน้าทีท่ ี่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการทีป่ รากฏในพระราชบัญญัตแิ ละพระ
ราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูร้ บั ผิดชอบตามกฎหมายนัน้ ไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไข
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พระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๙
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีก่ ารปฏิบตั ติ ามแผนและขัน้ ตอนการกระจาย
อํานาจในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีก่ ําหนดไว้ไม่อาจดําเนินการได้ตามกําหนดระยะเวลา
ทําให้การกําหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามมาตรา ๓๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการถ่าย
โอนภารกิจ สมควรแก้ไขเพิม่ เติมการกําหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็นไปตามสภาพ
ข้อเท็จจริงนัน้ และยังคงเป้าหมายการเพิม่ สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รบั ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สามสิบห้าไว้เช่นเดิม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้

โดย : องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครนายก

