
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 (ฉบับปจจุบัน) 
หมวด 4 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 
 
มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
ดังตอไปนี้ 

(1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
(2) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 
(4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น 
(5) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น 
(6) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะ

ภายในเขตสภาตําบล 
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
*(7 ทวิ) บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
(8) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตองคการบริหารสวน

จังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวน
จังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง** 

(9) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาค อาจมอบใหองคการบริหารสวน
จังหวัดปฏิบัติได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

* (7 ทวิ) ของมาตรา 45 ถูกกําหนดเพิ่มใหมโดยมาตรา 8 แหง พระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2542 

** ไดแก กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด                
พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 ซึ่งกําหนดวา ใหกิจการดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่น
สมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 

(1) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) บําบัดน้ําเสีย 
(4) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



(5) วางผังเมือง 
(6) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอยางนอยตองเปนทางหลวงชนบทตามกฎหมายวาดวยทางหลวง 
(7) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา 
(8) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ที่จอดรถ และตลาด 
(9) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(10) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(11) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือ

วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
(12) จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานที่พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะและสวนสัตว 

ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสําหรับราษฎร 
(13) จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ 
(14) ปองกันและบําบัดรักษาโรค 
(15) จัดตั้งและการบํารุงสถานพยาบาล 
(16) สงเสริมการทองเที่ยว 
(17) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
(18) กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

 
มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 
(3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
(4) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
(5) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(6) การจัดการศึกษา 
(7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
(9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(10) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
(11) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนสง ทั้งทางบกและทางน้ํา 
(14) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการ ไมวาดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอ่ืน

หรือจากสหการ 
(16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา ที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
(17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
(19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
(20) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
(21) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(23) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 
(24) จัดกิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตและกิจการนั้น

เปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดทํา ทั้งนี้ 
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 



(25) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรืองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 
(26) การใหบริหารแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรืองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อ่ืน 
(27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
(28) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจและ

หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(29) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง กําหนดอํานาจและหนาที่ ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจงัหวัด 

 
เพื่อใหการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ในเขตจังหวัด เปนไปดวย

ความเรียบรอย ไมเกิดความซ้ําซอนในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด 
จึงสมควรกําหนดลักษณะของอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขึ้น 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 12(15) และมาตรา 20 แหง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงประกาศกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในการใหบริการสาธารณะในเขต
จังหวัด 

(1) ดําเนินงานโครงการที่มีขนาดใหญเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด 
(2) เปนการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เปนภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือประชาชน

เปนสวนรวมและไมเขาไปดําเนินงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดําเนินการไดเอง 
(3) เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องหรือมีผูที่ไดรับ

ประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 1 แหงขึ้นไป 
ขอ 2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 1 องคการบริหาร

สวนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อใหเปนไปในลักษณะดังนี้ คือ 
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดยการสรางและพัฒนา

ระบบการประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดเพื่อนําไปสูการใชจายงบประมาณในการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสมดุลและคุมคาทางเศรษฐกิจ 

(2) การกอสรางและบํารุงรักษาโครงการที่เปนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ หรือมีการเกี่ยวเนื่องกัน
หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือในลักษณะที่เปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่
ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด 

(3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในระดับ
จังหวัด และไมเปนการซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายศักยภาพ
และมุงตอผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด 

(4) การสงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว การสงเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมของ
จังหวัด 



(5) การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําหนาที่เปน
องคกรหลักในการกําจัดมูลฝอยส่ิงปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อ่ืนในจังหวัด 

(6) ใหบริการดานเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใน
เจตจังหวัด 

(7) ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมถายโอนที่องคการบริหารสวน
จังหวัดมีหนาที่ตองทํา 

ขอ 3 การสนับสนุนงบประมาณใหแกราชการสวนกลาง, สวนภูมิภาค จะกระทําไดแตเฉพาะกรณีที่อยูใน
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่จะตองดําเนินการเอง แตไมสามารถดําเนินการเองได เนื่องจาก
เปนงานปฏิบัติซึ่งจะตองใชเทคนิควิชาการสูง และหนวยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะดําเนินการไดดีกวา 
และผลของการใหการสนับสนุนนั้นจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัด 

การสนับสนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด จะทําไดในกรณีเรงดวนและจําเปนหากไม
ดําเนินการจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประชาชน 

การใหการสนับสนุนแกประชาคม องคกรประชาชน ควรเปนไปในลักษณะของการสงเสริมความสามารถ
ดําเนินการ โดยใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการรวมคิด รวมทํา รวมรับ
ผลประโยชน โดยไมสนับสนุนในลักษณะของการใหส่ิงของ หรือการเขาไปดําเนินการ 

ขอ 4 หากมีปญหา ขอขัดของ ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตามที่กําหนดไวในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ใหผูวาราชการจังหวัดทําหนาที่ในการวินิจฉัยและดําเนินการตาม
ประกาศนี้ 

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและหัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่
รับผิดชอบ ในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
มอบหมาย 
มาตรา 42 การแบงหนวยการบริหาร การกําหนดตําแหนงการใหไดรับเงินเดือน การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อน
ข้ันเงินเดือน วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การรองทุกขและการอุทธรณของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด และองคกรกํากับดูแลการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ 
การแบงหนวยการบริหารใหคํานึงถึงภาระงานและเงินรายไดซึ่งไมรวมเงินอุดหนุนดวย 
องคกรกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง อยางนอยใหประกอบดวยผูแทนนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองในระหวางนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสองคน และผูแทนปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองในระหวางปลัดองคการบริหาร 
สวนจังหวัดจํานวนสองคนดวย 



มาตรา 43 เพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจขอยืม
ตัวขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นมา
ชวยปฏิบัติราชการชั่วคราวโดยมีกําหนดเวลาได โดยเสนอเรื่องตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาทําความตก
ลงกับหนวยงานตนสังกัดของผูนั้นกอน และเมื่อหมดความจําเปนแลวใหรีบสงตัวผูนั้นคืนตนสังกัด 
ใหถือวาผูซึ่งมาชวยราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่เสมือนเปนขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมขาดจากสถานภาพเดิมและคงไดรับเงินเดือนทางตนสังกัดเดิม 
มาตรา 44 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 


