
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

๑. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (ทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม) 

     มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 

(๒) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด                 
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
          (๓) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
          (๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
          (๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
          (๖) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 
เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
          (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               (๗ ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
          (๘) จัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
          (๙) จัดท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

     มาตรา ๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด                         
ในกฎกระทรวง 

     มาตรา ๔๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ 

     มาตรา ๕๐ การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจท าได้             
โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

๒. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

     มาตรา ๑๗ ภาย ใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
      (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ                 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
      (๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
      (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 



(๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๕) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๖) การจัดการศึกษา 
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(๑๑) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน           

หรือจากสหการ 
(๑๖) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

      (๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
      (๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
      (๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
      (๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      (๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
      (๒๔) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่อยู่ในเขต และกิจการ
นั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า 
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
      (๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
      (๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
      (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
      (๒๘) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน ก าหนดให้เป็นอ านาจและ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      (๒๙) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

     มาตรา ๒๑ บรรดาอ านาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบอ านาจและ
หน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทนได 
      ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมมือกันด าเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
แล้วแต่กรณี ด าเนินการแทนได้ 

 

 



๓. ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง ก ำหนดอ ำนำจ            
และหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ลงวันที ่๑๓ สิงหำคม ๒๕๔๖ 
 ข้อ ๑ ลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด 
          (๑) ด าเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขต
จังหวัด 
          (๒) เป็นการด าเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด             
ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปด าเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนในจังหวัดสามารถด าเนินการได้เอง 
          (๓) เข้าไปด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือ มีผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป 
     ข้อ ๒ ในการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๑ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดควรจะด าเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ 
          (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดท าแผนจังหวัด โดยการสร้างและ
พัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพ่ือน าไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลย์และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
          (๒) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่หรือมีการ เกี่ยวเนื่องกัน
หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ                
ที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 
          (๓) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน                
ในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมีวั ตถุประสงค์เพ่ือ
ขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 
          (๔) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรม  
ของจังหวัด 
          (๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท าหน้าที่
เป็นองค์กรหลักในการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 
          (๖) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ในเขตจังหวัด 
          (๗)  ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ที่ต้องท า” 
     ข้อ ๓  การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระท าได้แต่เฉพาะกรณีที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะต้องด าเนินการเอง แต่ไม่สามารถด าเนินการเองได้ เนื่องจาก
เป็นงานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะด าเนินการได้ดีกว่า 
และผลของการให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
              การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด จะกระท าได้ในกรณีที่เร่งด่ วนและ
จ าเป็นหากไม่ด าเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน 



           การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริม
ความสามารถด าเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปด าเนินการแทน 
     ข้อ ๔  หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่ ในการวินิจฉัยและด าเนินการ                
ตามประกาศนี้ 

๔. ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดอ ำนำจและ
หน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) ลงวันที ่๒๓ พฤศจิกำยน 
๒๕๕๒ 

     ให้ยกเลิกวรรคหนึ่งและวรรคสองของข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ 

๕. ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำร
สนับสนุนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  เทศบำล และองค์กำร บริหำรส่วนต ำบลในกำรให้บริกำร
สำธำรณะ ลงวันที ่๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ 
     ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล อาจสนับสนุนงบประมาณ                  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในภารกิจด้านการศึกษาหรือ
ด้านการสาธารณสุขได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
          ภารกิจอ่ืนนอกจากภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่งจะสนับสนุนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นรายกรณีไป 
     ข้อ ๒ การสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑ จะกระท าได้ต่อเมื่อ 
          (๑) ภารกิจที่จะสนับสนุนจะต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สนับสนุน 
          (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุน ต้องก าหนดโครงการอันเป็นภารกิจหลักของตนเอง                
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมเสียก่อน 
แล้วจึงสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
          (๓) การให้การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ต้องค านึงถึงสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนด้วย 
     ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนเสนอ
โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล                    
ที่จะให้การสนับสนุนแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเหตุผลและรายละเอียดว่าโครงการมีงบประมาณไม่เพียงพอในการ
ด าเนินการและมีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 
          การเสนอขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนต้องแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในโครงการที่เสนอ โดยแบ่งส่วนที่ผู้รับ
การสนับสนุนมีงบประมาณของตนเองและส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจน 
     ข้อ ๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนเห็นสมควรสนับสนุนโครงการตามข้อ ๓ ให้น าโครงการ
นั้นบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 



          ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและมีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามโครงการโดยด่วนจะไม่ ด าเนินการตาม
วรรคหนึ่งก็ได้ แต่ให้รายงานการสนับสนุนดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดทราบด้วย 
     ข้อ ๕ การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สนับสนุนเป็นเงิน บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ และ
ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอ่ืน ได้ไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ 
          การค านวณวงเงินงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงงบประมาณที่สนับสนุนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในเขตจังหวัดด้วย 
          การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง จะสนับสนุนโดยใช้งบประมาณของตนและด าเนินการแทนก็ได้  
     ข้อ ๘ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีความจ าเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณในโครงการใด                   
เกินอัตราหรือไม่อาจด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติเป็นรายกรณีไป 

๖. กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๑ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐       
ลงวันที ่๑๕ กันยำยน ๒๕๔๑ 
     ให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่น อ่ืนสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด                         
ร่วมด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า 
     ๑. จัดให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
     ๒. ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
     ๓. บ าบัดน้ าเสีย 
     ๔. บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๕. วางผังเมือง 
     ๖. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง 
     ๗. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า 
     ๘. จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด 
     ๙. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๑๐. รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
     ๑๑. จัดการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น 
     ๑๒. จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะและสวนสัตว์ ตลอดจน
สถานที่ประชุมอบรมส าหรับราษฎร 
     ๑๓. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ 
     ๑๔. ป้องกันและบ าบัดรักษาโรค  
     ๑๕. จัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล 
     ๑๖. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     ๑๗. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 
     ๑๘. กิจการที่ได้มีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา อบจ. 


