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พระราชบัญญัติ 
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“(๔) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร  เงินอุดหนุน  และรายไดอื่นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท
อยางเหมาะสม  โดยต้ังแตปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เปนตนไป  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละย่ีสิบหา  และโดยมีจุดมุงหมายที่จะให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มข้ึนคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวา
รอยละสามสิบหา  โดยการจัดสรรสัดสวนที่เปนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และคํานึงถึงรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย 

การเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอรายไดสุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่ง  
ใหเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินกิจการ
บริการสาธารณะไดดวยตนเอง  และใหเปนไปตามภารกิจที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ถายโอนเพิ่มข้ึนภายหลังปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เปนตนไป  แตไมวากรณีจะเปนประการใด 
เงินอุดหนุนที่จัดสรรใหตองมีจํานวนไมนอยกวาเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการจดัสรร
ในปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจในการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไวไมอาจดําเนินการไดตามกําหนด
ระยะเวลา  ทําใหการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา  ๓๐  (๔)  แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไมสอดคลอง
กับขอเท็จจริงในการถายโอนภารกิจ สมควรแกไขเพิ่มเติมการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหเปนไปตามสภาพขอเท็จจริงนั้น  และยังคงเปาหมายการเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหไดรับไมนอยกวารอยละสามสิบหาไวเชนเดิม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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