อํานาจ หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด

ฝายขอมูลและสารสนเทศ
กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

คํานํา
นั บ แต ไ ด มี ก ารประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 จนมาถึ ง
รัฐธรรมนูญฉบั บป จจุบัน บทบาทอํานาจหนาที่ และความรับผิ ดชอบขององค กรปกครองสว นทองถิ่น ได
เปลี่ย นแปลงไปจากเดิ มอย างมาก ซึ่ง ไดใ หความสํ าคัญ กับการกระจายอํา นาจใหแก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น โดยกํ าหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ ของประชาชนและความ
เปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี
อํานาจหนา ที่ข องตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้ การกําหนดหนาที่ ขององค กรปกครองสว นท องถิ่น ในการ
ใหบริการสาธารณะที่จําเปนแกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น องคก รปกครองสวน
ทอ งถิ่ นใน ยุ คป จจุ บัน จึง มีบ ทบาทอํา นาจหนาที่ อย างกว างขวาง โดยมิ เพี ยงจะมีห นาที่ ในการใหบ ริก าร
สาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้นแตยังขยายบทบาท หนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย
ทั้งนี้ เพื่อสรางความเขาใจแกสวนราชการ องคกรประชาชน ในภารกิจ อํานาจ หนาที่ข ององคการ
บริหารสวนจังหวั ด จึง ไดจัด ทํา “คูมืออํา นาจ หนาที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคก ารบริหาร
สวนจังหวัด” โดยหวังอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนแกผูที่สนใจศึกษาตอไป

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

1

ระเบียบ/กฎหมายที่สําคัญ
 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540
มาตรา 45 อบจ.มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต อบจ. ดังตอไปนี้
1. ตราขอบัญญัติโดยไมขัดตอหรือแยงตอกฎหมาย
2. จัดทําแผนพัฒนา อบจ. และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบคณะรัฐมนตรีกําหนด
3. สนับสนุนสภาตําบลและสวนราชการทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
4. ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและสวนราชการทองถิ่นอื่น
5. แบงสรรเงิน ซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น
6. อํานาจหนาที่ของจังหวัด ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ.2498 เฉพาะในเขตสภา
ตําบล
7. คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7 ทวิ บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของทองถิ่น
8. จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขต อบจ. และกิจการนั้น
เปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการ หรือให อบจ. จัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
9. จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวใน พรบ. นี้ หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ อบจ.
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 กฎกระทรวง พ.ศ.2541
ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรให อบจ. รวมดําเนินการ หรือให
อบจ.จัดทํา
1. จัดใหมีน้ําเพื่ออุปโภค 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
13. จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ
14. ปองกันและบําบัดรักษาโรค
15. จัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล
16. สงเสริมการทองเที่ยว
17. สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ
18. กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา อบจ.
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 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
คณะรัฐมนตรี
2. การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
3. การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
4. การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
5. การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การจัดการศึกษา
7. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
8. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
9. การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
10. การจัดตั้งและดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวม
11. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
12. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
13. การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
14. การสงเสริมการทองเที่ยว
15. การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอื่น
หรือจากสหการ
16. การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
17. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
18. การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของทองถิ่น
19. การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
20. การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
21. การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
22. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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23. การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
24. จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตและกิจการนั้น
เปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือให อบจ. จัดทํา ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ประกาศกําหนด
25. สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
26. การใหบริการแกเอกชน สวนราชกร หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่น
27. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
28. จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวใน พรบ. นี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของ
อบจ.
29. กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ
ประกาศกําหนด
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 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง
กําหนดอํานาจ และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546
เพื่อใหการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดในเขตจังหวัด เปนไป
ดวยความเรียบรอย ไมเกิดความซ้ําซอนในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นในจังหวัด จึงสมควรกําหนดลักษณะของอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
จังหวัดขึ้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา 12 (15) และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงประกาศกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด
ไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในการใหบริการสาธารณะในเขต
จังหวัด
(1) ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใน
เขตจังหวัด
(2) เปนการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เปนภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัด ที่มุงตอประโยชนของทองถิ่นหรือประชาชนเปนสวนรวม และไมเขาไปดําเนินงานที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดําเนินการไดเอง
(3) เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องหรือมีผูที่
ไดรับประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 1 แหงขึ้นไป
ขอ 2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามขอ 1 องคการ
บริหารสวนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อใหเปนไปในลักษณะดังนี้ คือ
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดยการสราง
และพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดเพื่อนําไปสูการใชจายงบประมาณในการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสมดุลยและคุมคาทางเศรษฐกิจ
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(2) การกอสรางและบํารุงรักษาโครงการที่เปนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญหรือมีการเกี่ยวเนื่อง
กันหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือในลักษณะที่เปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงาน
โครงการที่ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด
(3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
ในระดับจังหวัด และไมเปนการซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อขยายศักยภาพและมุงตอผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด
(4) การสงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว การสงเสริมการลงทุน และพาณิชยก
รรมของจังหวัด
(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทํา
หนาที่เปนองคกรหลักในการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวมใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด
(6) ใหบริการดานเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
(7) ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมถายโอนที่องคการ
บริหารสวนจังหวัด “มีหนาที่ที่ตองทํา”
ขอ 3 การสนับสนุนงบประมาณใหแกราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จะกระทําไดแตเฉพาะกรณีที่
อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่จะตองดําเนินการเอง แตไมสามารถดําเนินการเองได
เนื่องจากเปนงานปฏิบัติซึ่งจะตองใชเทคนิควิชาการสูง และหนวยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะ
ดําเนินการไดดีกวา และผลของการใหการสนับสนุนนั้นจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานตามอํานาจ
หนาที่ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
การสนับสนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด จะกระทําไดในกรณีที่เรงดวน
และจําเปนหากไมดําเนินการจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประชาชน
การใหการสนับสนุนแกประชาคม องคกรประชาชน ควรเปนไปในลักษณะของการสงเสริม
ความสามารถดําเนินการ โดยใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการรวมคิด รวมทํา
รวมรับผลประโยชน โดยไมใหการสนับสนุนในลักษณะของการใหสิ่งของ หรือการเขาไปดําเนินการแทน
ขอ 4 หากมีปญหา ขอขัดของ ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัดตามที่กําหนดไวในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ใหผูวาราชการจังหวัดทําหนาที่ในการวินิจฉัยและดําเนินการ
ตามประกาศนี้
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 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
ตามที่ ไ ดมี ป ระกาศคณะกรรมการการกระจายอํา นาจใหแก อ งค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น เรื่อ ง
กําหนดอํา นาจและหนาที่ใ นการจั ดระบบบริก ารสาธารณะขององคการบริห ารสวนจังหวัด ลงวันที่ 13
สิง หาคม 2546 กํา หนดหลัก เกณฑ เกี่ย วกั บการสนั บสนุนงบประมาณขององคก ารบริ หารส วนจัง หวัดแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐในเขตจังหวัดและตอมาไดมีประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํา นาจใหแกองคก รปกครองสวนทองถิ่น เรื่ องหลักเกณฑการสนับสนุนของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคก ารบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน 2552 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุ นขององคการบริหารสวนจั งหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบลใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ส วนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐใน
จัง หวัดขึ้นใหม จึงสมควรยกเลิ ก ขอกําหนดเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ ใ นการสนับสนุนองค ก รปกครองส วน
ท องถิ่ นอื่ น หรือ ส ว นราชการ หรื อหน วยงานอื่นของรัฐขององค ก ารบริ หารส ว นจัง หวั ด ตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น เรื่อง กําหนดอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ดังกลาว
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 12 (15) และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ กํ าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 คณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให แกองคกรปกครองส วนทองถิ่น จึง ประกาศใหย กเลิกวรรคหนึ่ งและวรรคสองของขอ 3 ของประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํา นาจใหแกองคก รปกครองส วนทองถิ่น เรื่ อง กํา หนดอํา นาจหนาที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546
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 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑในการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
เพื่อประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นที่จะไดรับบริการสาธารณะ และเพื่อใหเกิดความรวมมือและ
ชวยเหลือในการจัดทําบริการสาธารณะระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือหนวยงาน
อื่น ของรัฐ สมควรกํ าหนดใหองคการบริหารส วนจังหวัด เทศบาล และองค การบริหารส วนตําบล อาจ
สนับสนุนงบประมาณและการดํ าเนิ นการอื่ นๆ แก องคกรปกครองสวนทองถิ่ น หรือ สวนราชการ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อประโยชนในการจัดทําบริการสาธารณะไดตามความสามารถของตน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 (15) มาตรา 16 (31) และมาตรา 17 (29) แหงพระราชบัญญั ติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 คณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงประกาศกําหนดหลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะแกองคการปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐไว ดังตอไปนี้
ข อ 1 องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เทศบาล และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล อาจสนั บ สนุ น
งบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในภารกิจ
ดานการศึกษาหรือดานการสาธารณสุขได ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศนี้
ภารกิจอื่นนอกจากภารกิจดานการศึกษาหรือดานการสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
วรรคหนึ่งจะสนับสนุนได เมื่ อไดรับ ความเห็นชอบจากคณะอนุ กรรมการอํ านวยการการกระจายอํา นาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดเปนรายกรณีไป
ขอ 2 การสนับสนุนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามขอ 1 จะกระทําไดตอเมื่อ
(1) ภารกิจที่จะสนับสนุ นจะตองเปนภารกิจที่อยู ในอํา นาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นผูสนับสนุน
(2) องคกรปกครองส วนทองถิ่นผูสนับสนุน ตองกําหนดโครงการอันเปน ภารกิจหลักของ
ตนเองตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่กําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
เสียกอน แลว จึงสนั บสนุนงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
(3) การใหการสนับสนุนงบประมาณแกองคก รปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ ตองคํานึงถึงสถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูสนับสนุนดวย
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ขอ 3 ใหองคก รปกครองส ว นท องถิ่ นอื่ น ส ว นราชการ หรื อหนว ยงานอื่ นของรัฐที่ ข อรับ การ
สนั บสนุนเสนอโครงการที่จะขอรับ การสนับสนุ นตอ องคการบริห ารส วนจัง หวัด เทศบาล หรือ องคการ
บริ ห ารส วนตํ าบล ที่ จ ะให ก ารสนั บ สนุ น แล ว แต ก รณี พร อมทั้ ง เหตุผ ลและรายละเอีย ดวา โครงการมี
งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินการและมีความจําเปนตองไดรับการสนับสนุน
การเสนอขอรับการสนั บสนุนตามวรรคหนึ่ง องค กรปกครองส วนทองถิ่น อื่น ส วนราชการ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนตองแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมในโครงการที่เสนอ โดยแบงสวนที่
ผูรับการสนับสนุนมีงบประมาณของตนเองและสวนที่จะขอรับการสนับสนุนใหชัดเจน
ขอ 4 เมื่อองคก รปกครองสว นทองถิ่น ผูสนั บสนุ นเห็นสมควรสนับ สนุน โครงการตามขอ 3 ใหนํ า
โครงการนั้นบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและมีความจําเปนตองดําเนินการตามโครงการโดยดวนจะไมดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งก็ได แตใหรายงานการสนับสนุนดังกลาวตอคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดทราบดวย
ขอ 5 การสนับสนุนขององค การบริ หารสวนจังหวัด ใหสนั บสนุนเปนเงิน บุ คลากร วัสดุครุภัณฑ
และปรับ ปรุง ซอมแซม หรือกอสรางอาคาร ตลอดจนสิ่ง กอ สรางอื่น ไดไ มเกินรอยละสิบ ของรายไดของ
ปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
การคํานวณวงเงิ นงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให รวมถึ ง งบประมาณที่ ส นับ สนุนใหแ ก องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ในเขตจังหวัดดวย
การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง จะสนับสนุนโดยใชงบประมาณของตนและดําเนินการแทนก็ได
ขอ 6 การสนับสนุนของเทศบาล
(1) เทศบาลขนาดใหญอาจสนับสนุนเป นเงินเพื่อใหใชจายในดานบุคลากร วัสดุ ครุภัณ ฑ
และการปรับปรุง ซอมแซมอาคารหรือสิ่ง กอ สรางอื่น ได มาเกิ นรอยละสองของรายไดข องปง บประมาณที่
ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
(2) เทศบาลขนาดกลางและเทศบาลขนาดเล็ กอาจสนั บสนุนเปนเงิ นเพื่ อใหใชจายในดาน
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและการปรับปรุงซอมแซมอาคารหรือสิ่งกอสรางอื่นไดไมเกินรอยละสามของรายได
ของปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
ขนาดของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ขอ 7 การสนับ สนุนขององคการบริหารส วนตํา บลใหส นับ สนุนเป นเงิ นเพื่ อใหใ ชจา ยในดา น
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และการปรับปรุงซอมแซมอาคารหรือสิ่งกอสรางอื่นไดไมเกินรอยละหาของรายได
ของปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
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ขอ 8 กรณีที่อ งคก รปกครองสวนทองถิ่นใด มีความจําเป นตองสนั บสนุนงบประมาณในโครงการ
ใดเกิ น อั ต ราหรื อ ไม อ าจดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ใ นข อ 5 ข อ 6 และข อ 7 ให เ สนอต อ
คณะอนุก รรมการอํานวยการการกระจายอํา นาจใหแก องค ก รปกครองสวนท องถิ่ นระดับ จัง หวัดเป นผู
พิจารณาอนุมัติเปนรายกรณีไป
ขอ 9 หนวยงานที่รับการสนับสนุนมีหนาที่ตองรายงานผลการดําเนินการตามที่ไดรับการสนับสนุน
ตอองคการปกครองสวนทองถิ่นผูสนับสนุน ในการนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูสนับสนุนตองติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่รับการสนับสนุนและเปดเผยผลการดําเนินงานดังกลาวตอ
สาธารณชน

11

ลักษณะการดําเนินงานของ อบจ.
 ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
อํานาจ หนาที่
มิใชอํานาจ หนาที่
- ศูนยกําจัดขยะรวม
- ซื้อถังขยะให อบต./เทศบาล
- ศูนยบําบัดน้ําเสียรวม
- ซื้อเครื่องออกกําลังกายใหชุมชน/หมูบาน
- ศูนยบรรเทาสาธารณภัยรวม
- ซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟาใหชุมชน
เปนตน
- กอสรางทางยกระดับ

 ดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เปนภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
อํานาจ หนาที่
มิใชอํานาจ หนาที่
- จัดงานวาวประเพณีระดับจังหวัด
- จัดงานประเพณี ในอําเภอ/ตําบล
- จัดงานวันเด็กแหงชาติ
- จัดการแขงขันกีฬาเปตองในหมูบาน/ตําบล
- จัดงานเทศการอาหาร และของดีเมืองสตูล เปนตน
- จัดงานแขงขันกีฬาระดับจังหวัด
 ดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องหรือมีผูไดรับประโยชนใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 1 แหงขึ้นไป
อํานาจ หนาที่
มิใชอํานาจ หนาที่
- กอสรางถนน คสล.สายบาน..... ตําบล
- กอสรางถนน คสล.สาย หมูที่ 5 ต.กําแพง
คลองขุด ถึง บาน..... ตําบลพิมาน
- ปรับปรุง ซอมแซมที่อานหนังสือหมูบาน
- ปรับปรุงถนนลาดยางสายบาน..... ตําบล - กอสรางทอระบายน้ํา/ทอเหลี่ยมในถนนที่ไมใชของ อบจ.
อุดใดเจริญ ถึง บาน..... ตําบลควนกาหลง
เปนตน
- ปรับปรุงซอมแซมหอประชุม
- ขุดลอกลําคลองสาย........ตําบลควนโดน
ถึง ตําบลฉลุง
- กอสราง/ปรับปรุงถนนที่เปนของ อบจ.
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 การสนับสนุนงบประมาณใหแกสวนราชการจะกระทําไดเฉพาะที่อยูในอํานาจ หนาที่ของ อบจ. แตไม
สามารถดําเนินการเองได
อํานาจ หนาที่
มิใชอํานาจ หนาที่
- อุดหนุนจังหวัด เพื่อปองกันปญหา
- อุดหนุนสถานีตํารวจเพื่อซื้อคอมพิวเตอร
ยาเสพติด
- อุดหนุนมัสยิดกอสรางกําแพง/รั้ว
- อุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัด ในการตรวจ - อุดหนุนวัดกอสรางเมรุ
สารเสพติดในโรงเรียนในจังหวัด
เปนตน
- อุดหนุน สนง.พระพุทธศาสนา จัด
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
 การสนับสนุนงบประมาณใหแกประชาคม องคกรประชาชน ควรสงเสริมความสามารถดําเนินการ โดย
ใชศักยภาพของตนเอง ไมใหสนับสนุนในลักษณะการใหสิ่งของ
อํานาจ หนาที่
มิใชอํานาจ หนาที่
- จัดฝกอบรมอาชีพตางๆ
- จัดซื้อยา เวชภัณฑแจกจาย อสม.
- ฝกอบรมผูนําชุมชน
- จัดซื้ออุปกรณดนตรีใหหมูบาน
- จัดซื้อเสื้อกีฬาใหประชาชนในหมูบานออกกําลังกาย
- จัดซื้อจักรเย็บผาใหกับกลุมแมบาน
- จัดซื้อเครื่องทําขนมใหกลุมแมบาน
- กอสรางโรงเรือนใหกลุมแมบาน
เปนตน

 การสนับสนุนงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น กระทําไดเฉพาะกรณีเรงดวนจําเปน
อํานาจ หนาที่
มิใชอํานาจ หนาที่
- จัดซื้อเวชภัณฑกําจัดยุงลายปองกันโรค - จัดซื้อถังดับเพลิงให อบต./เทศบาล
ไขเลือดออกทั้งจังหวัด
- จัดซื้อถังขยะให อบต./เทศบาล
- ปองกันการแพรกระจายเมื่อเกิดโรค
เปนตน
ระบาด
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อํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามคําพิพากษาศาลปกครองขอนแกน
อํานาจ หนาที่
มิใชอํานาจ หนาที่
- กอสรางถนนที่เชื่อมตอระหวางตําบล
- ขุดลอกลําหวย
ถนนถายโอน
- ขุดเจาะบอบาดาล
- กอสรางสะพาน คสล.
- กอสรางฝายกั้นลําหวย
- ปรับปรุงซอมแซมหอประชุมอําเภอ
- กอสรางทอระบายน้ําเหลี่ยม คสล.
- ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูนํา
- จัดซื้อภาชนะรองรับน้ําฝน
ชุมชนและประชาชน
- จัดซื้อผาหมกันหนาวใหราษฎรในตําบลตางๆ ทั้งจังหวัด
- อุดหนุนเกษตรอําเภอฝกอาชีพผลิตปุย
- จัดซื้อเกาอี้พลาสติกใหหมูบาน โรงเรียน สวนราชการอื่น
อินทรียพรอมทัศนศึกษาดูงาน
- ปรับปรุงซอมแซม ตอเติมศาลาหมูบาน
- อุดหนุน สพท.ซื้อหนังสือใหหองสมุด/ - กอสรางลานกีฬาอเนกประสงคในเขตอําเภอ/จังหวัด
ซื้อหนีงสือประกอบการเรียนของโรงเรียน - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร /เครื่องอัดสําเนา ใหโรงเรียน
ตางๆ
หรือสวนราชการอื่น
- อุดหนุนสถานีตํารวจเพื่อฝกอบรม
- กอสรางศาลาเอนกประสงคหมูบาน
อาสาสมัครตอตานยาเสพติด
- จัดซื้อเวชภัณฑยาปฐมพยาบาลเบื้องตนใหกลุม อสม.
- จัดซื้อวัสดุเครื่องครัวใหกลุมแมบาน
- จัดซื้ออุปกรณดนตรีใหกับสวนราชการอื่น
- สรางหอกระจายขาว/จัดทําเต็นท/เครื่องขยายเสียงใหกับ
หมูบาน
- จัดซื้อถังขยะให อบต./เทศบาล
- จัดซื้อเครื่องยอยวัชพืชให ศูนยถายทอดฯ ประจําตําบล
- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยจัดใหมีแสงสวางตาม
ถนน
- อุดหนุน สพท.ซื้อคอมพิวเตอรสํานักงาน
- อุดหนุนอําเภอ/โรงเรียน เพื่อกอสรางถนน
เปนตน

