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รัฐธรรมนูญ มาตรา 78 และ 284 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 78 
และ 283 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

กับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
 

รัฐธรรมนูญ มาตรา 284 กับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ส าหรับปกครองประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้มา
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2540 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
ได้หลายมาตราที่ส าคัญได้แก่ มาตรา 78 ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และมาตรา 284 
ในหมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

มาตรา 78 
รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการได้เอง การพัฒนา

เศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ตลอดทั้งมีโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยค านึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

มาตรา 284 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การ

ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะการก าหนดอ านาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างเพื่อ
พัฒนาการกระจายอ านาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2) การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึง
ภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
เอง เป็นส าคัญ 

3) การจัดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งท าหน้าที่ตาม (1) และ (2) ประกอบด้วยผู้แทนของ
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายบัญญัติ โดยมีจ านวนเท่ากัน ในกรณีที่มีการก าหนดอ านาจและหน้าที่และการจัดสรรภาษี
และอากรตาม (1) และ (2)ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดแล้ว คณะกรรมการตาม (3) จะต้อง
น าเร่ืองดังกล่าวมาพิจารณา ทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการก าหนดอ านาจ
และหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรร ภาษีและอากร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม          
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ของการก าหนดอ านาจและหน้าที่ และการจัดสรรภาษีและอากรที่ได้กระท าไปแล้ว ทั้งนี้ ต้อง
ค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่น เป็นส าคัญ 

การด าเนินการตามวรรคสี่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภา
แล้วให้มีผลใช้บังคับได้ 

ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กล่าวการกระจายอ านาจ
ไว้มาตรา 78 วรรค 3 และมาตรา 283 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

มาตรา 78 วรรค 3  
รัฐกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ

ท้องถิ่นได้ เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่ว
ประเทศ  รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

มาตรา 283   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็น
ส่วนรวมด้วย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการ
บริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตาม
อ านาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ 
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 

ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ เพื่อก าหนดการแบ่งอ านาจหน้าที่
และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิ่มขึ้น
ตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  รวมทั้งก าหนดระบบ
ตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจ านวนเท่ากัน เป็นผู้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพื่อก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืนของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การ
จัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 

ในกรณีที่มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว  คณะกรรมการตามวรรคสามจะต้องน าเร่ืองดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุก
ระยะเวลาไม่เกินห้าปี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการก าหนดอ านาจหน้าที่ และการจัดสรร
รายได้ที่ได้กระท าไปแล้ว  ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

การด าเนินการตามวรรคห้า เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภา
แล้ว ให้มีผลบังคับได้ 

การด าเนินการตามรัฐธรรมนูญและการยกร่างพระราชบัญญัติฯ 
 1) การด าเนินการตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐบาลปัจจุบัน โดย
การน าของ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ซึ่งเร่ิมตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน2540 เป็นช่วงที่มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2540 
รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและประสานงานกาคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย
ท้องถิ่นฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาและพิจารณาก าหนดกรอบ และแนวทางด าเนินการ
ปรับปรุงการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีการตราพระราชบัญญัติที่รัฐธรรมนูญหมวด 9 ก าหนดไว้
ภายในเวลา 2 ปี รวม 3 คณะ คือ 

1.1) คณะท างานด้านรูปแบบโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายช านิ ศักดิเศรษฐ์) เป็นประธาน และอธิบดี
กรมการปกครอง (นายประมวล รุจนเสรี) เป็นรองประธาน 

1.2) คณะท างานด้านการกระจายอ านาจให้บริการสาธารณะ และการกระจายอ านาจ
การเงินการคลังสู่ท้องถิ่น มีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เป็น
ประธาน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล) เป็นรองประธาน 

1.3) คณะท างานด้านการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น มีรัฐมนตรีประจ าส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (นางทิพาวดี เมฆสวรรค์) เป็นรองประธาน 
 2) การยกร่างพระราชบัญญัติฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 284 คณะท างานด้านการกระจาย
อ านาจให้บริการสาธารณะและกระจายอ านาจการเงินการคลังสู่ท้องถิ่น ได้ยกร่างพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นให้คณะกรรมการ
ปรับปรุงกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นและกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบและร่าง
พระราชบัญญัติฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
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สาระส าคัญของพระราชบัญญัติฯ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา
เล่มที่ 116 ตอนที่ 114 ก หน้า 48 ถึง 66 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 มีสาระส าคัญสรุปได้ต่อไปนี้ 

1. ภาพรวมของพระราชบัญญัติฯ 
พระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วยบทบัญญัติรวม 37 มาตรา 4 หมวด และบทเฉพาะกาล

ดังนี ้
บททั่วไป (มาตรา 1 – 5) 
หมวด 1 คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 6 –15) 
หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ (มาตรา 16– 

22) 
หมวด 3 การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร (มาตรา 23 – 29) 
หมวด 4 แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 30– 34) 
บทเฉพาะกาล (มาตรา 35 – 37) 

2. ค าจ ากัดความ ที่ส าคัญได้แก่ 
2.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

2.2) คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ผู้รักษาการ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

4. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1) องค์ประกอบ คณะกรรมการมีจ านวน 36 คน ได้แก่ 

(1) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น
ประธาน 

(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมการปกครอง 

(3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 12 คน ได้แก่ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 คน 
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ผู้บริหารเทศบาล 3 คน 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 5 คน 
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 1 คน 
ผู้บริหารเมืองพัทยา 1 คน 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน, ด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น, ด้านเศรษฐศาสตร์, ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น, ด้านกฎหมาย 

4.2) อ านาจและหน้าที่ ที่ส าคัญได้แก่ 
(1) จัดท าแผนการกระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา 
(2) ก าหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
(3) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากรและรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
(4) ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางและราชการ

ส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงาน

รัฐวิสาหกิจระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการ
ส่วนท้องถิ่นหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(6) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอ านาจ การอนุมัติ หรือการอนุญาต
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุมัติ หรือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ และการ
รักษาวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(8) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง  
ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

(9) เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ 
ระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

(10) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้น
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน่ืองจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 

(11) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
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5. ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส านักงานฯ 
ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้งานของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ให้หัวหน้าส านักงานฯ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการฯ 

6. การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ พระราชบัญญัตินี้ก าหนด
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ แบ่งตามประเภทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

6.1) องค์กรฯ ที่มีอ านาจหน้าที่จัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ของ
ตนโดยตรง ได้แก่ เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รูปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จังหวัด ให้มีอ านาจและหน้าที่ของกลุ่มนี้ก าหนดไว้ในมาตรา 

6.2) องค์กรฯ ที่มีอ านาจหน้าที่จัดการบริการสาธารณะในระดับจังหวัด นอกเหนือจากที่
กลุ่มแรกจัดการเอง หรืองานที่กลุ่มแรกจัดการเองโดยล าพังไม่ได้ ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ให้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดไว้ในมาตรา 17 

6.3) องค์กรฯ ที่มีอ านาจหน้าที่จัดการบริการสาธารณะครอบคลุมทั้งเขตจังหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด ให้มีอ านาจหน้าที่
ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 16 และมาตรา 17 รวมกัน 

7. การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆ ซึ่ง สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

7.1) เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จังหวัด อาจมีรายได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 23 

7.2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อาจมีรายได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 24 
7.3) กรุงเทพมหานคร (กทม.) อาจมีรายได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 25 
7.4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด อาจมีรายได้ตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรา 23 และมาตรา 24 
8. รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกประเภท) อาจมี

รายรับตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 28 ดังต่อไปนี้ 
8.1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.2) รายได้จากสาธารณูปโภค 
8.3) รายได้จากการพาณิชย์และการท ากิจการ ไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล

อ่ืนหรือจากสหการ 
8.4) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใดตามที่

มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.5) ค่าบริการ 
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8.6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายท้องถิ่นฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาและพิจารณาก าหนด
กรอบ และแนวทางด าเนินการปรับปรุงการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีการตราพระราชบัญญัติที่
รัฐธรรมนูญหมวด 9 ก าหนดไว้ภายในเวลา 2 ปี รวม 3 คณะ คือ 

(1) คณะท างานด้านรูปแบบโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายช านิ ศักดิเศรษฐ์) เป็นประธาน และอธิบดี
กรมการปกครอง (นายประมวล รุจนเสรี) เป็นรองประธาน 

(2) คณะท างานด้านการกระจายอ านาจให้บริการสาธารณะ และการกระจายอ านาจ
การเงินการคลังสู่ท้องถิ่น มีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์               เวชชาชีวะ) เป็น
ประธาน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล) เป็นรองประธาน 

(3) คณะท างานด้านการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น มีรัฐมนตรีประจ าส านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (นางทิพาวดี เมฆสวรรค์) เป็นรองประธาน 

การยกร่างพระราชบัญญัติฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 284 
คณะท างานด้านการกระจายอ านาจให้บริการสาธารณะและกระจายอ านาจการเงินการคลัง

สู่ท้องถิ่น ได้ยกร่างพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นและกระจายอ านาจ
ไปสู่ท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบและร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติฯ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 116 ตอนที่ 114 ก หน้า 48 ถึง 66 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 มีสาระส าคัญสรุป
ได้ต่อไปนี้ 

1. ภาพรวมของพระราชบัญญัติฯ 
พระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วยบทบัญญัติรวม 37 มาตรา 4 หมวด และบทเฉพาะกาลดังนี้ 
บททั่วไป (มาตรา 1 – 5) 
หมวด 1 คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 6 –15) 
หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ (มาตรา 16– 

22) 
หมวด 3 การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร (มาตรา 23 – 29) 
หมวด 4 แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 30– 34) 
บทเฉพาะกาล (มาตรา 35 – 37) 
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2. ค าจ ากัดความ ที่ส าคัญได้แก่ 
2.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

2.2) คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3. ผู้รักษาการ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

4. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1) องค์ประกอบ คณะกรรมการมีจ านวน 36 คน ได้แก่ 

(1) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
(2)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมการปกครอง  

(3)  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 12 คน ได้แก่ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 คน 
ผู้บริหารเทศบาล 3 คน 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 5 คน 
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 1 คน 
ผู้บริหารเมืองพัทยา 1 คน 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน, ด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น, ด้านเศรษฐศาสตร์, ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น, ด้านกฎหมาย 

4.2) อ านาจและหน้าที่ ที่ส าคัญได้แก่ 
(1) จัดท าแผนการกระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา 
(2) ก าหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
(3) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากรและรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
(4) ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางและราชการ

ส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(5) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(6)  เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอ านาจ การอนุมัติ หรือการอนุญาต
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุมัติ หรือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ และการ
รักษาวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(8) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ
ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

(9) เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับระเบียบ
และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

(10) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้นให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน่ืองจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 

(11) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

5. ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ส านักงานฯ ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้งานของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ให้หัวหน้าส านักงานฯ เป็นเลขานุการ คณะ
กรรมการฯ 

6. การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะพระราชบัญญัตินี้ก าหนด
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ แบ่งตามประเภทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

6.1) องค์กรฯ ที่มีอ านาจหน้าที่จัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตน
โดยตรง ได้แก่ เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รูปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จังหวัด ให้มีอ านาจและหน้าที่ของกลุ่มนี้ก าหนดไว้ในมาตรา 

6.2) องค์กรฯ ที่มีอ านาจหน้าที่จัดการบริการสาธารณะในระดับจังหวัดนอกเหนือจากที่กลุ่ม
แรกจัดการเอง หรืองานที่กลุ่มแรกจัดการเองโดยล าพังไม่ได้ ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ให้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดไว้ในมาตรา 17 

6.3) องค์กรฯ ที่มีอ านาจหน้าที่จัดการบริการสาธารณะครอบคลุมทั้งเขตจังหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด ให้มีอ านาจหน้าที่
ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 16 และมาตรา 17 รวมกัน 
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7. การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้รายได้ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

7.1) เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จังหวัด อาจมีรายได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 23 

7.2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อาจมีรายได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 24 
7.3) กรุงเทพมหานคร (กทม.) อาจมีรายได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 25 
7.4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด อาจมีรายได้ตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรา 23 และมาตรา 24 
8. รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกประเภท) อาจมี

รายรับตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 28 ดังต่อไปนี้ 
8.1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.2) รายได้จากสาธารณูปโภค 
8.3) รายได้จากการพาณิชย์และการท ากิจการ ไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ บุคคล

อ่ืนหรือจากสหการ 
8.4) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใดตามที่

มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.5) ค่าบริการ 
8.6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืน 
8.7) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
8.8) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร 
8.9) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
8.10) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
8.11) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
8.12) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
8.13) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่

ด าเนินการเพื่อมุ่งหาก าไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.14) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ 

9. เป้าหมายของแผนการกระจายอ านาจฯ ที่ส าคัญ ได้แก่ 
9.1) เป้าหมายให้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการอยู่ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาสี่ปี 
9.2) เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้ของรัฐบาลเป็น 
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พ.ศ. 2544 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
พ.ศ. 2549 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
9.3) ให้จัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขต 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจ าเป็น 
10. การจัดท าแผนปฏิบัติการให้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อก าหนดขั้นตอนการ

กระจายอ านาจ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
10.1) ก าหนดรายละเอียดของอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และแนวทางวิธี

ปฏิบัติ เพื่อประสานการด าเนินการ 
10.2) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร 
10.3) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายที่จ าเป็น 
10.4) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดนโยบาย

และมาตรการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น 
11. การทบทวนแผนฯให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนการกระจายอ านาจที่ได้

ด าเนินการไปแล้วทุกระยะไม่เกิน 5 ปี 
12. บทเฉพาะกาล 

12.1) ให้คณะกรรมการจัดท าแผนกระจายอ านาจและแผนปฏิบัติการภายในเวลา 1 ปี 
12.2) ให้นายกรัฐมนตรีให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสรรหา

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในเวลา 60 วัน 
 

 
  
 


