
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. .... 

----------------------------- 

หลักการ 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เหตุผล 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่
โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน และมีความเปน
อิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและ
ประเทศเปนสวนรวม จึงจะตองมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และการจัดสรรรายไดระหวางราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดวยกันเอง โดยมีคณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิจํานวนเทากันเปนผูพิจารณา โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจที่เพิ่มขึ้นตามระดับ
ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ ตลอดจนกําหนดระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 



 
 

๒ 

ราง 
พระราชบัญญัติ 

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. .... 

______________ 
 

............................................. 

............................................. 

............................................. 
 

..................................................................................................................................................
.......................... 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

..................................................................................................................................................
.......................... 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ....” 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป  

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 



 
 

๓ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“จังหวัด” หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง 

“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี            
นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ขาราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการ
เทศบาล ขาราชการสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร ขาราชการเมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่นของรัฐ 

“บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา กิจกรรม แผนงาน 
โครงการ ที่เปนบริการสาธารณะ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําขึ้นเพื่อใหบริการแกประชาชนในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในกรณีที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดบริการสาธารณะรวมกัน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 



 
 

๔

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการ  
_____________ 

 
มาตรา ๖  เพื่อประโยชนในการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน สมควรที่จะมีการแบงอํานาจหนาที่และจัดสรรรายได ระหวางราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันโดยคํานึงถึงการกระจาย
อํานาจเพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ รวมทั้งมีการวางระบบ
ตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเปนผูรับผิดชอบไดแก “คณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” เรียกโดยยอวา ก.ก.ถ. ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน 
(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนสิบคน ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

(๓) กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนสิบสองคน  ประกอบดวย          
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสองคน นายกเทศมนตรีสามคน นายกองคการบริหารสวนตําบลหาคน         
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และผูบริหารทองถ่ินรูปแบบอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครหนึ่งคน โดยให
ผูบริหารทองถ่ินแตละประเภทเลือกกันเอง 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ อันจะยังประโยชนในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิอยางนอยสามคนตองทํางานเต็มเวลา  

หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม (๓) และ       
การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ทํางานเต็มเวลาตาม (๔) ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๓) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี  



 
 

๕

(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือ

ถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
(๗) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของ หนวยงาน

ของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
(๘) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน กรรมการ

หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่       
พรรคการเมือง 

 
มาตรา ๘  กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พนจากตําแหนงเมื่อพนจากการเปนผูบริหารทองถ่ิน

หรือยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ  
 

มาตรา ๙  กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มวีาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน    

กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา อาจแตงตั้งใหดํารงตําแหนงมากกวาสองวาระได 
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามมาตรา ๖ วรรคสอง 

 
มาตรา ๑๐  ถากรรมการตามมาตรา ๖ (๓) หรือ (๔) วางลง ใหดําเนินการเลือกหรือแตงตั้ง

กรรมการแทนภายในสามสิบวัน เวนแตกรรมการตามมาตรา  ๖ (๔) เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน              
จะไมแตงตั้งก็ได โดยใหกรรมการตามมาตรา ๖ (๔) ซ่ึงไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยู
ของผูซ่ึงตนแทน 

ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการที่
เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

 
มาตรา ๑๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) พนจาก

ตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกเปนหนังสือตอประธานกรรมการ 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
(๔) คณะรัฐมนตรีใหพนจากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหยอนความสามารถ 



 
 

๖

มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  

ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน       
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและแผนปฏิบัติการ

เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
(๒) กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลาง ราชการ

สวนภูมิภาค ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสอดคลองกับความสามารถในการใหบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

(๓) กําหนดแนวทางในการประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานของรัฐและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหเกิดการถายโอนภารกิจและเจาหนาที่ของรัฐไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(๔) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏวาหนวยงาน     
ของรัฐไมดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือมติคณะกรรมการ 

(๕) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ
คําสั่งที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๖) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร และรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐ กับภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหสอดคลองกับการถายโอนภารกิจ 

(๗) จัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๘) จัดใหมีระบบการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพัฒนา  สมรรถนะ 

ความสามารถ ในการบริหารจัดการงานบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ ไดอยางมีมาตรฐาน สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยาง รวดเร็ว ตรงตอความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถจัดบริการไดครบถวนตามอํานาจหนาที่และตามที่คณะกรรมการกําหนด   
 (๙) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีความเขมแข็ง มีสมรรถนะในการจัดบริการสาธารณะที่ไดรับการถายโอนอยางทั่วถึงและมีมาตรฐาน
ไมต่ํากวาที่หนวยงานของรัฐดําเนินการอยูกอน 
 (๑๐) จัดใหมีระบบกํากับดูแล เพื่อใหภารกิจที่ถายโอนและรายไดที่จัดสรรใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดมีการดําเนินการไปตามวัตถุประสงค  



 
 

๗

(๑๑) เสนอแนะแกหนวยงานกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อวางมาตรการดาน
การเงิน การคลัง การงบประมาณ การภาษีอากร และการรักษาวินัยทางการเงินการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   

(๑๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่เพิ่มขึ้นแกคณะรัฐมนตรี  

(๑๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจดัสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้นใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   

(๑๔) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี ในการตรากฎหมาย ออกกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งที่จําเปน
เพื่อดําเนินการใหมีการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(๑๕) ดําเนินการกําหนดขอบเขต ขนาด ของการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละประเภท ตามระดับความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง  

(๑๖) ติดตามประเมินผลการดําเนินการของหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ที่เกิดขึ้นจากนโยบายกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๑๗) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอ
คณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

(๑๘) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่ เกิดขึ้นจากการใชพระราชบัญญัตินี้และมติของ
คณะกรรมการ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวใหใชบังคับได 

(๑๙) ออกประกาศกําหนดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  
(๒๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

 ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๙) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการใด ๆ 
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๒  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางานโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่ง

เปนหนังสือเรียกใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ สงขอมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของมาเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาได ในการนี้อาจเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงดวยก็ได 

  
มาตรา ๑๖ คาตอบแทนของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานที่คณะกรรมการ

แตงตั้ง ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา 
 



 
 

๘

หมวด ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

_________________ 
 

มาตรา ๑๗  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ก.ถ.” มีฐานะเปนกรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยมีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี้ 

(๑) ทําหนาที่สํานักงานเลขานุการ พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะนําเขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการ  

(๒) ดําเนินการรวมกับหนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและแผนปฏิบัติการ 

(๓) เตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจจาก
หนวยงานของรัฐ 

(๔) ประสานการปฏิบัติและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐในการพัฒนา
ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนตามภารกิจที่ไดรับการ
ถายโอนตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการ  

(๕) ตรวจสอบ ทบทวนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(๖) ดําเนินการติดตามและประเมินเปาหมายมาตรฐานขั้นต่ําในการจัดบริการสาธารณะตามที่
คณะกรรมการกําหนด  

(๗)  จัดใหมีระบบขอมูล  เพื่อการศึกษา  วิ เคราะห  วิจัย  สนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการ และเพื่อสรางนวัตกรรมใหม ในการพัฒนานโยบายการกระจายอํานาจของรัฐใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   

(๘) รวมมือและประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
ดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงาน ก.ก.ถ. หรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
  ใหมีเลขาธิการ ก.ก.ถ. คนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.ก.ถ. และเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางสํานักงาน โดยมีรองเลขาธิการไมเกินสองคนเปนผูชวย
ส่ังและปฏิบัติราชการ 
 
 
 



 
 

๙

หมวด ๓ 
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

_________________ 
 

มาตรา ๑๘  การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการสาธารณะ 
เพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชน จะตองคํานึงถึง 

(๑) วัตถุประสงคของบริการสาธารณะที่มุงจะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนในแตละ
พื้นที่หรือประโยชนแกประชาชนโดยทั่วไป 

(๒) ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่จะตอบสนองและแกไขปญหาในพื้นที่
ไดอยางรวดเร็วและตรงกับความตองการของประชาชน 

(๓) หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดเปนการเพิ่มจาก (๑) และ (๒)  
 
มาตรา ๑๙ บริการสาธารณะประเภทใดเมื่อคณะกรรมการกําหนดใหเปนหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแลว ใหหนวยงานของรัฐสงมอบบริการสาธารณะนั้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการแทน เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 
มาตรา ๒๐ หนวยงานของรัฐที่ภารกิจถูกกําหนดใหเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ยังคงตองใหการสนับสนุนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับการถายโอนภารกิจ โดยการเตรียม
ความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการรับการถายโอนภารกิจ ใหการสนับสนุนทางดานเทคนิค 
วิชาการ พัฒนามาตรฐานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
อยางมีมาตรฐาน 

 
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชนของประชาชนเปนสวนรวมที่จะไดรับการบริการจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินโดยเสมอภาคและมีมาตรฐานเดียวกัน และหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ยังไม
สามารถดําเนินภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากหนวยงานของรัฐไดอยางมีคุณภาพและไมมีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอื่น ที่มีศักยภาพสูงกวาเขาไปดําเนินการแทน เมื่อเห็นเปนการสมควร คณะกรรมการอาจประกาศ
กําหนดใหหนวยงานของรัฐเขาไปจัดทําบริการสาธารณะที่ไดถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแทน
เปนการชั่วคราวจนกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีความพรอม   

 
 
 
 



 
 

๑๐

มาตรา ๒๒ การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตกฎหมายจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่นใหดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดบริการสาธารณะภายในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้น เวนแตเปนการดําเนินการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อประโยชนในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินนั้นเปนสําคัญ 

(๒) การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตองเหมาะสมกับ 
สมรรถนะ ความสามารถในการบริหารจัดการ และสถานะทางการเงินการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นดวย  

 
มาตรา  ๒๓  คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดขอบเขตและขนาดของบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีความแตกตางกันไดตามประเภท สถานะทางการคลัง สภาพทางสังคม 
เศรษฐกิจ ก็ได 

 
มาตรา ๒๔ ในระหวางที่การถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรบังคับใชกฎหมายแทนที่หนวยงานของรัฐยังไมเสร็จสมบูรณ ให
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นที่ผูดํารงตําแหนงใดใน
หนวยงานของรัฐจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได
กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแลว ใหผูดํารงตําแหนงนั้นมอบอํานาจใหผูบริหาร
ทองถ่ินเปนผูปฏิบัติราชการแทนโดยทําเปนหนังสือ 

 
มาตรา ๒๕ เพื่อใหเกิดการกระจายอํานาจที่เพิ่มขึ้นแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินให

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจหนาที่และการจัดสรรรายไดที่ได
ดําเนินการไปแลวทุกหาป   

การดําเนินการขางตน เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวใหมีผลใชบังคับ 
 
มาตรา ๒๖ ใหจังหวัดมีหนาที่ในการสงเสริม อุดหนุน สนับสนุน ชวยเหลือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีความสามารถที่จะดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากหนวยงานของรัฐได
อยางมีคุณภาพ 

 
 
 
 



 
 

๑๑ 

     หมวด ๔ 
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

_________________ 
 

มาตรา ๒๗ บริการสาธารณะใดที่หนวยงานของรัฐดําเนินการและจัดทําอยู และกฎหมายนี้
หรือคณะกรรมการเห็นสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแทน ใหคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดใหบริการสาธารณะนั้นเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีขั้นตอน กระบวนการ
ในการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจัดทําเปนแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขึ้น 
  แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยางนอยตองมีรายละเอียดใน
สาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดทิศทางการกระจายอํานาจ ภารกิจและหลักเกณฑในการพิจารณาใหมีถายโอน
ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแทน 
 (๒) กําหนดแนวทางการถายโอนงบประมาณ บุคลากร และทรัพยสินในภารกิจที่มีการถายโอน 
 (๓) กําหนดภาระหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่จะตองดําเนินการเพื่อใหการถายโอนภารกิจ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งกอนการถายโอนและหลังการถายโอน รวมทั้งการใหการสนับสนุนในสวน
ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน การกํากับ การพัฒนา สงเสริมชวยเหลือ และแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
ไดรับการถายโอนภารกิจ 
 (๔) กําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการกระจายอํานาจ 
 (๕) กําหนดแนวทางการกระจายอํานาจการเงิน การคลังและงบประมาณใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๖) กําหนดแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ภาคประชาชน ภาคประชา
สังคม 
 (๗) กําหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 (๘) กําหนดแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบใหสอดคลองกับการถายโอน
ภารกิจ 
 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี  และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับไดและมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะตองปฏิบัติตาม 
 ใหคณะกรรมการทบทวนแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกหาป  
โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจที่เพิ่มขึ้นตามลําดับความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



 
 

๑๒ 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีไมเพียงพอกับภารกิจหรือ      
ไมถึงเกณฑที่กําหนด  ในมาตรา  ๒๗  (๒) คณะรัฐมนตรีโดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการและ
กระทรวงการคลังจะกําหนดใหจัดสรรภาษีของรัฐใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ได  
 
 มาตรา  ๒๙  เมื่อมีแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว 
ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ เพื่อใหการถายโอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติในแตละดานใหชัดเจน ดังนี้ 
 (๑) ดานการถายโอนภารกิจ โดยกําหนดรายละเอียดงาน โครงการ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 
ขอบเขต และระยะเวลาการถายโอนภารกิจบริการสาธารณะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองกับ
มาตรา ๒๗ (๑) 
 (๒) ดานการเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินทั้ งกอนและ                
หลังการถายโอน 
 (๓) ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง 
 (๔) ดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ 
 (๕) ดานการถายโอนบุคลากร และพัฒนาการบริหารจัดการของบุคลากรสวนทองถ่ิน 
 (๖) ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและภาคประชาสังคม 
 (๗) ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๘) ดานการแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๙) ดานการปรับปรุงโครงสรางของสวนราชการที่ถายโอนภารกิจ 
 (๑๐) ดานการเตรียมความพรอมในการรับโอนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๑๑) ดานการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๑๒) ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๑๓) ดานการติดตามและประเมินผล 
 แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได และผูกพันหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
 แผนปฏิบัติการใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมทุกสองป  
 ใหคณะกรรมการมีหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานให
คณะรัฐมนตรีทราบทุกป ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรคไมอาจดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไดใหคณะกรรมการ
รายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบปญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแกไขดวย  
 



 
 

๑๓

มาตรา ๓๐ ภายใตบังคับมาตรา ๒๙ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการ
ในภารกิจไดตามแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการอาจสอบถามความพรอมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับการ
ถายโอนตามแผนปฏิบัติการ  

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอบรับความพรอมการถายโอนตามวรรคหนึ่งแลวให
หนวยงานของรัฐดําเนินการ ดังนี้  

(๑) กําหนดรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปาหมายที่จะรับการถายโอนภารกิจและ
กําหนดเวลาการถายโอน 

(๒) พิจารณางบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจะตองจัดใหมีเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่ไดรับการถายโอน 

(๓) กําหนดขั้นตอนและวิธีการโอนทรัพยสิน 
(๔) กําหนดการเตรียมความพรอมและการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ตองระบุระยะเวลาที่จะดําเนินการในแตละเรื่องให

แลวเสร็จซึ่งตองไมลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ และตองกระทําใหแลวเสร็จภายในเกา
สิบวันนับแตวันที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอบรับตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๑  เพื่อใหการดําเนินการของหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

การถายโอนภารกิจมีความสอดคลองกัน เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับการถายโอนภารกิจและตอบรับ
ความพรอมตามมาตรา ๓๐  แลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับการถายโอนภารกิจดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานของการใหบริการในภารกิจที่จะไดรับการถายโอน 
(๒) ตรวจสอบสภาพของวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินที่จะไดรับการถายโอน 
(๓) ปรับแผนพัฒนาทองถ่ินและการจัดงบประมาณ 
(๔) เตรียมการการพัฒนาบุคลากร 
การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ตองกระทําใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแต

วันที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอบรับ ในการนี้ใหสํานักงาน ก.ก.ถ. วางหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลวใหดําเนินการได 

 
มาตรา ๓๒  นอกจากการดําเนินการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ใหหนวยงานของรัฐที่

เกี่ยวของดําเนินการดังนี้ 
(๑) ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ขาราชการสวนทองถ่ินสามารถใชอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของไดใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับแตวันที่
แผนปฏิบัติการมีผลใชบังคับ 



 
 

๑๔ 

(๒) ในกรณีที่จําเปนตองแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการปรับปรุง
แกไขกฎหมายและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในหนึ่งปนับแตวันที่แผนปฏิบัติการมีผลใชบังคับ 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงกฎหมายตาม (๒) ในระหวางที่ยังแกไขปรับปรุง
กฎหมายไมแลวเสร็จ ใหผูมีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวมีอํานาจมอบอํานาจหรือแตงตั้งให
ผูบริหารทองถ่ินและขาราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจตามกฎหมายนั้นๆ ไดเปนกรณีพิเศษ โดยจะกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชอํานาจนั้นไวดวยก็ได 

ใหบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับหรือรายไดอ่ืนใดอันเกดิจากการดําเนินการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนการกระทําแทนหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ขององคการปกครอง
สวนทองถ่ินที่ไดรับมอบอํานาจหรือแตงตั้งตามวรรคสอง ตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

 
มาตรา ๓๓ เมื่อมีการถายโอนภารกิจจากหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

หนาที่ตองรับการถายโอน และจะโอนภารกิจนั้นคืนไปยังหนวยงานของรัฐไมได เวนแตคณะกรรมการจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น 
 

หมวด ๕ 
การแบงอํานาจ หนาทีใ่นการจัดบริการสาธารณะ 

_________________ 
 

   มาตรา ๓๔ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่ในการแบงอํานาจ
หนาที่ในการจัดบริการสาธารณะระหวางหนวยงานของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน  

เมื่อคณะอนุกรรมการแบงอํานาจหนาที่แลว ใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักใน

การจัดบริการสาธารณะ  
การกําหนดใหบริการสาธารณะใดเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใดให

คณะกรรมการประกาศกําหนดเปนครั้งไป 
 
มาตรา ๓๖  ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน การกําหนดวาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใดที่เปนหนวยรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะหนึ่งๆ ใหพิจารณาจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่อยูใกลชิดกับประชาชน และมีความสามารถตอบสนองตอปญหาไดอยางรวดเร็วใหเปนผูรับผิดชอบกอน  

 



 
 

๑๕

มาตรา ๓๗ บริการสาธารณะบางประเภทหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกันดําเนินการ
จะเปนประโยชนแกประชาชนโดยรวม คณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการจูงใจอื่น ๆ เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการรวมกันก็ได 
 

หมวด ๖ 
อํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ 

_________________ 
 
มาตรา ๓๘ นอกจากอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ใหการจัดบริการสาธารณะดังตอไปนี้ เปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 
(๑) การจัดทําผังเมืองเพื่อจัดระบบการตั้งถ่ินฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของ

ทองถ่ิน  
(๒) การสงเสริมการพัฒนาการเกษตรซึ่งประกอบดวย การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

สงเสริมและพัฒนาการผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินคาเกษตรและดําเนินการอื่นใดเพื่อสรางรายไดใหแก
ประชาชนในทองถ่ิน 

(๓) การจัดการศึกษา โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทใดจะจัดการศึกษาระดับใด 
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๔) การสงเสริม สนับสนุน  และจัดใหมีการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ  นันทนาการและ           
การแขงขันซึ่งไดแก การสงเสริมและพัฒนานันทนาการ การสงเสริมการกีฬาพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน       
การสงเสริมและสนับสนุนการเลนกีฬาและนันทนาการแกบุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบกพรอง              
ทางรางกาย 

(๕) การดูแล สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดลอมในสถานประกอบการ
ของทองถ่ินซึ่งไดแก ดูแล สงเสริมความปลอดภัยของแรงงานในสถานประกอบการ การสงเสริมใหความรูแก
ผูประกอบการในการจัดอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมภายในสถานประกอบการ 

(๖) การสงเสริมระบบสุขภาพและการรักษาพยาบาลในทองถ่ิน 
(๗) การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพในทองถ่ิน 
(๘) การอนุรักษคุมครองการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกและการแพทยพื้นบาน 
(๙) การเฝาระวังความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ 
(๑๐) การจัดใหมีตลาดและดําเนินการดานการตลาดเพื่อสงเสริมรายไดในทองถ่ิน 
(๑๑) การสงเสริมและสนับสนุนการคุมครองผูบริโภค 
(๑๒) การสงเสริม สนับสนุน จัดหาและจัดใหมีพลังงานทดแทนในทองถ่ินและระหวาง

ทองถ่ิน รวมถึงผูประกอบการ ผูบริโภคและผูเกี่ยวของในพื้นที่ 



 
 

๑๖

(๑๓) การจัดทําทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนสัตวพาหนะ การจัดทํา
ขอมูลสถิติภายในทองถ่ิน 

(๑๔) การอนุญาตหรืออนุมัติใบอนุญาตประกอบสถานบริการ และการคาของเกา 
(๑๕) การปองกันและบําบัดผูติดยาเสพติด การดําเนินการคุมประพฤติและฟนฟูผูกระทําผิด

ในชุมชน 
(๑๖) การจดทะเบียนพาณิชย 
(๑๗) การสงเสริม อนุรักษฟนฟูแหลงทองเที่ยว สนับสนุนการทองเที่ยวใหเปนเครื่องมือใน

การหารายไดใหแกประชาชนในพื้นที่ 
(๑๘) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การสงเสริมและจัดใหมีการอนุรักษ

ฟนฟูปาชายทะเล ลําน้ํา หนอง คลอง บึง และการปองกันและแกไขปญหามลพิษ 
(๑๙) การดูแล สอดสองและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบตอการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
(๒๐) การอนุมัติอนุญาตและเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ําบาดาล 
(๒๑) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน การทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับ

บุคคลอื่นหรือสหการ 
(๒๒) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนถ่ินแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

(๒๓) กิจการที่เปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

  มาตรา ๓๙  อํานาจในการจัดบริการสาธารณะประเภทใด หรือลักษณะใดที่สมควรให
หนวยงานของรัฐเปนหนวยดําเนินการ หรือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยดําเนินการ ใหพิจารณาดังนี้ 
 (๑) ขนาดของกิจกรรม หรือ 
 (๒) ใหรับผิดชอบเฉพาะในบางขั้นตอนของกระบวนการของการดําเนินงานหรือกิจกรรม 
หรือ 
 (๓) เปนบริการที่ตองดําเนินการรวมกัน หรือ 
 (๔) ใหหนวยงานของรัฐเปนเจาของภารกิจ แตกําหนดใหมีการมอบหมายใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการแทน หรือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนการดําเนินงานแกหนวยงานของรัฐ 

 
 
 
 



 
 

๑๗

มาตรา ๔๐ บริการสาธารณะตามมาตรา ๓๘ หากเปนบริการสาธารณะที่หนวยงานของรัฐ
ดําเนินการอยูกอน และประสงคที่จะดําเนินการตอไปทั้งหมดหรือบางสวน หรือ ประสงคที่จะเขามารวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อขยายบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใหแจงตอคณะกรรมการเพื่อพิจาณา
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎหมายนี้บังคับใช ในการนี้ใหคณะกรรมการพิจารณาตามที่จะ
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๑ ในการดําเนินการตามมาตรา ๔๐ หนวยงานของรัฐสามารถขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากรัฐเพื่อนํามาใชในการพัฒนามาตรฐานงาน การสรางนวัตกรรม และชักชวน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบริการสาธารณะ โดยการสมทบกับงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการดําเนินงาน 

หมวด ๗ 
มาตรฐานการบริการสาธารณะ 

_________________ 
 
  มาตรา ๔๒  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดบริการสาธารณะใหสอดคลองกับสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ิน และวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามใน
ทองถ่ิน โดยบริการสาธารณะที่ใหบริการแกประชาชนจะตองเปนไปตามหลักการทางเทคนิควิชาการที่ไมต่ํา
กวามาตรฐานการปฏิบัติที่หนวยงานของรัฐเคยดําเนินการอยู หรือสูงกวา และมีขนาดของการใหบริการอยูใน
เกณฑตามเปาหมายขั้นต่ําในการจัดบริการสาธารณะที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรฐานทางเทคนิค วิชาการที่ใช อาจเปนของหนวยงานของรัฐที่เปนเจาของมาตรฐานหรือ
มาตรฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้นเอง ทั้งนี้มาตรฐานที่กําหนดขึ้นเองจะตองไมต่ํากวาที่
หนวยงานของรัฐที่ดําเนินการอยู 

 
มาตรา ๔๓ เพื่อเปนการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดบริการสาธารณะอยางมี

มาตรฐานตามมาตรา ๔๒ ใหคณะกรรมการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเพียงพอแกการ
ดําเนินการ โดยคํานึงถึงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน สถานะทางการคลังขององคการปกครอง
สวนทองถ่ิน   

  
  มาตรา ๔๔  ใหคณะกรรมการทําการกําหนดคาเปาหมายมาตรฐานในการจัดบริการ
สาธารณะ โดยทําการการตรวจวัดมาตรฐานการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกสามป และให
รายงานผลการประเมินตอคณะรัฐมนตรี และตอสาธารณชน 
   
 



 
 

๑๘

มาตรา ๔๕ การกําหนดคาเปาหมายในการประเมินตามมาตรา ๔๔ คณะกรรมการอาจ
ยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพัฒนามาตรฐานการ
ใหบริการแกประชาชน ในการนี้ ใหประกาศใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบเปนการลวงหนา 
 

หมวด ๘ 
การจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

_____________________ 
 
  มาตรา ๔๖ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีรายไดที่สอดคลองกับการดําเนินการตาม
อํานาจและหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทอยางเหมาะสม 
โดยมีจุดมุงหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลใน
อัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา โดยการเพิ่มขึ้นของสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
เพิ่มขึ้น โดยมีกรอบเวลาตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยรายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสอดคลอง
กับการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเองและเปนไป
ตามภารกิจที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เพิ่มมากขึ้น 
 
  มาตรา ๔๗ ภายใตบังคับมาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการจัดสรรรายไดจากภาษีและอากร       
เงินอุดหนุน และรายไดอ่ืน ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง โดยพิจารณาจากความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการสาธารณะตามที่กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาจากความเทาเทียมกันขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ
เดียวกัน ภาระหนาที่ ระดับขั้นการพัฒนาของทองถ่ินตลอดจนนโยบายของรัฐบาล  
  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาสมควรที่จะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมกันดําเนินงาน หรือจัดบริการสาธารณะรวมกัน หรือเปนภารกิจขนาดใหญสมควรที่จะใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองรวมกันจัดทํา ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว 
 

มาตรา ๔๘ การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับรายไดตามมาตรา  ๔๗            
ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนําสงรายไดและการรับเงินรายไดสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 

 



 
 

๑๙

หมวด ๙ 
การสงเสริมและกํากับดแูลการจัดบริการสาธารณะ 

_____________________ 
     
  มาตรา ๔๙ ใหคณะกรรมการกําหนดกรอบนโยบายในการสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีสมรรถนะในการจัดบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่หนวยงานของรัฐดําเนินการ           
อยู กอนที่จะมีการถายโอนภารกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสามารถที่จะใหบริการแก
ประชาชน ไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง 
 
  มาตรา ๕๐ การกํากับดูแลเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการใหเปนไปตาม 
มาตรา ๔๙ จะตองใหหนวยงานของรัฐที่ถายโอนภารกิจ หรือหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่กํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมดวย  
 
  มาตรา ๕๑ ในการดําเนินการตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการ
ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะและความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวย 
  มาตรา ๕๒ เพื่อใหการกระจายอํานาจบรรลุผลตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานที่ทําหนาที่
กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๕๐ เพื่อใหเกิดการประสานงานรวมกัน 
 

บทเฉพาะกาล 
 
มาตรา ๕๓ ใหดําเนินการใหมีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ นี้ใหแลวเสร็จภายในเกา

สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   
ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงอยูใน
ตําแหนงในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะกรรมการกระจายอํานาจ
ตามวรรคหนึ่งจะเขารับหนาที่ 

เพื่อประโยชนในการนับวาระตามมาตรา ๙ มิใหถือวาการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน             
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 



 
 

๒๐

มาตรา  ๕๔  แผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการที่ยังใชอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหยังใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ แตใหดําเนินการ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ 

 
  มาตรา ๕๕ พระราชบัญญัตินี้ไมกระทบตอบรรดาอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนถิ่นแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ แมตอมาอํานาจหนาที่ดังกลาวจะมิใชอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตามประมวล
กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ตาม และใหถือวาอํานาจหนาที่ที่ไดรับการกระจายอํานาจดังกลาวเปน
อํานาจหนาที่ที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตามที่บัญญัติไวใน 
ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้นไมสามารถอํานวยความสะดวกหรือใหบริการแกประชาชนได หรือกอใหเกิดปญหาอุปสรรคตอประชาชน
ในทองถ่ิน คณะกรรมการจะปรับปรุงการกระจายอํานาจนั้นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทอื่น
เปนผูมีอํานาจหนาที่ดังกลาวแทนก็ได 
 
  มาตรา ๕๖ ใหภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ (๔) มาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) ยังใชไดตอไปจนกวากฎหมายวาดวย
รายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีผลใชบังคับ 
 
  มาตรา ๕๗ ใหพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในหมวด ๓ การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรยังคงใชบังคับตอไปโดย
อนุโลมจนกวาจะมีการออกกฎหมายวาดวยรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวของมาใชบังคับแทน 

ในวาระเริ่มแรก การจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายนี้             
ใหจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางนอยจะตองไมต่ํากวาวันกอนวันที่กฎหมายนี้มีผลใชบังคับ 
และจะตองเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมต่ํากวารอยละยี่สิบหา 

 
มาตรา ๕๘  ใหประกาศของคณะกรรมการที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ มีผลใช

บังคับใชไดอยูตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีประกาศของคณะกรรมการยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงแกไข 

 



 
 

๒๑ 

มาตรา ๕๙  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน 
ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มาเปนของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักนายกรัฐมนตรี 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
............................... 
นายกรัฐมนตร ี


