
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.๒๕๔๐  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

******************* 
หมวด ๔ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าท่ีดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
(๒) จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตาม

ระเบียบคณะรัฐมนตรีกำหนด 
(๓) สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่น  
(๕) แบ่งสรรเงิน ซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
(๖) อำนาจหน้าท่ีของจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘ 

เฉพาะภายในเขตสภาตำบล 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๗ ทวิ) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๘) จัดทำกิจกรรมใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่ในเขตองค์การ บริหาร

ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกนัดำเนินการ หรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทำ ท้ังนี้ ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

(๙) จัดทำกิจกรรมอื่นใดตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

บรรดาอำนาจหน้าท่ีใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปฏิบัติได้ ท้ังนี้ ตามท่ีกำหนดในกระทรวง 

มาตรา ๔๕(๗)  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๕/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการกระทรวงมหาดไทยกำหนด 

(มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

 



อำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎกระทรวง(พ.ศ.๒๕๔๑) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 

************************* 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕(๘) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

ให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการท่ีราชการ ส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วม
ดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำ 
                               (๑) จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                               (๒) กำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
                               (๓) บำบัดน้ำเสีย 
                               (๔) บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                (๕) วางผังเมือง 
                                (๖) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตาม
กฎหมายว่า ด้วยทางหลวง 
                               (๗) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ 
                                (๘) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ท่ีจอดรถ และตลาด 
                               (๙) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                               (๑๐) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
                               (๑๑) จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น 
                               (๑๒) จัดให้มีและบำรุงสถานท่ีสำหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจ 
สวนสาธารณะและสวนสัตว์ ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมสำหรับราษฎร 
                               (๑๓) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ 
                              (๑๔) ป้องกันและบำบัดรักษาโรค 
                               (๑๕) จัดต้ังและการบำรุงสถานพยาบาล 
                               (๑๖) ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
                               (๑๗) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 
                              (๑๘) กิจการท่ีได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
******************** 

มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้ 

         (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตาม ระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกำหนด 

         (๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

         (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

         (๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

         (๕) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

         (๖) การจัดการศึกษา 

         (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

         (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

         (๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

         (๑๐) การจัดต้ังและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

         (๑๑) การกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

         (๑๒) การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

         (๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งท้ังทางบกและทางน้ำ 

         (๑๔) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

         (๑๕) การพาณิชย์การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกบั บุคคลอื่น
จากสหการ 

         (๑๖) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่น 

        (๑๗) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 

        (๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

        (๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 



        (๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 

        (๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 

        (๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

        (๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 

        (๒๔) จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อื่นท่ีอยู่ในเขตและ กิจการนั้น
เป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นรว่มกันดำเนินการหรือให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ 
ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

       (๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ในการพฒันา ท้องถิ่น 

       (๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น 

       (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

       (๒๘) จัดทำกิจการอื่นใดตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็น อำนาจและ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

       (๒๙) ทำกิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ ประกาศกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ 

****************** 

          เพื่อให้การดําเนินการตามอํานาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัด เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ใน
จังหวัด จึงสมควรกําหนดลักษณะของอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดข้ึน 
            อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ (๑๕) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศกําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ 
ดังต่อไปนี ้
            ข้อ ๑ ลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขต
จังหวัด 
                     (๑) ดําเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน
เขตจังหวัด 
                     (๒) เป็นการดําเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด ท่ีมุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดำเนินงานท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดําเนินการได้เอง 
                     (๓) เข้าไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีผู้
ท่ีได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป 
             ข้อ ๒ ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๑ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ 
                     (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดยการสร้าง
และพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อนําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
                     (๒) การก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงการท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือมีการ
เกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะท่ีเป็นเครือข่ายหลักในการเช่ือมโยงกับแผนงาน
โครงการท่ีดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด 
                     (๓) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ้งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด 
                     (๔) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเท่ียว การส่งเสริมการลงทุน 
และ  พาณิชยกรรมของจังหวัด 
                     (๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ทําหน้าท่ีเป็นองค์กรหลักในการกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ำเสียรวมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด 



                     (๖) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด 
                     (๗) ดําเนินการตามภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนท่ี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าท่ีท่ีต้องทํา” 
             ข้อ ๓ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทําได้แต่เฉพาะกรณีท่ี
อยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีจะต้องดําเนินการเอง แต่ไม่สามารถดําเนินการเองได้ 
เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนัน้มีความสามารถท่ีจะดําเนินการ
ได้ดีกว่า และผลของการให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
             การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด จะกระทําได้ในกรณีท่ีเร่งด่วนและ
จำเป็นหากไม่ดําเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน 
             การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน   ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริม
ความสามารถดำเนินการ   โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วม
มา   ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้ส่ิงของ หรือการเข้าไปดำเนินการแทน 
             ข้อ ๔ หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าท่ีในการวินิจฉัยและดำเนินการ
ตามประกาศนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง  กำหนดอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด   (ฉบับท่ี  ๒) 
**************** 

          ตามท่ีได้มีประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เรื่อง 
กําหนดอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันท่ี ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๔๖ กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรอืหน่วยงานอืน่ของรัฐ   ในเขตจังหวัด และต่อมาได้มีประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร  ส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดหลักเกณฑ์    และวิธีการ สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวดั เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐใน
จังหวัดข้ึนใหม่ จึงสมควรยกเลิกข้อกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๒ (๑๕) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ การกระจายอํานาจให้แก่  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงประกาศให้ยกเลิกวรรคหนึ่งและวรรคสองของข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดอํานาจและหน้าท่ี  ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
 


