
                                                                                                           
ที่ ลป51001/                                                                       องค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง 

                ถนนพหลโยธิน ตําบลศาลา  
                อําเภอเกาะคา ลป ๕๒๑๓๐ 

                สิงหาคม   ๒๕60 

เร่ือง  การลงข0อมูลตามมาตรา 7 (1) – (3) ในราชกิจจานุเบกษาขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน 

เรียน  ท0องถ่ินจังหวัดลําปาง         

อ0างถึง   หนังสือสํานักงานส�งเสริมการปกครองท0องถ่ินจังหวัด ที่ ลป 0023.4/ว 635 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2560 

สิ่งที่ส�งมาด0วย ข0อมูลโครงสร0าง สรุปอํานาจหน0าที่ที่สําคัญขององค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง    จํานวน  4  แผ�น 

ตามท่ีสํานักงานส�งเสริมการปกครองท0องถ่ินจังหวัดลําปาง แจ0งว�าสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ได0แจ0งขอความร�วมมือให0จังหวัด เปDนผู0รวบรวมข0อมูล เร่ือง โครงสร0าง และการจัดองค�กรในการ
ดําเนินงาน สรุปอํานาจหน0าท่ีที่สําคัญ และวิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดต�อเพื่อขอรับข0อมูลข�าวสาร หรือ
คําแนะนําในการติดต�อกับหน�วยงานของรัฐ ขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินในจังหวัด เพื่อส�งให0สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีนําลงพิมพ�ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (1) – (3) แห�งพระราชบัญญัติข0อมูลข�าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 จึงให0องค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปางดําเนินการจัดส�งข0อมูลโครงสร0าง  และการจัดองค�กร
ในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหน0าท่ีที่สําคัญและวิธีการดําเนินงานและสถานที่ที่ติดต�อเพื่อขอรับข0อมูลข�าวสาร หรือ
คําแนะนําในการติดต�อกับหน�วยงานของรัฐ นั้น 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง ได0รวบรวมข0อมูลโครงสร0าง และการจัดองค�กรในการดําเนินงาน 
สรุปอํานาจหน0าท่ีที่สําคัญและสถานท่ีที่ติดต�อเพื่อขอรับข0อมูลข�าวสารเรียบร0อยแล0ว จึงขอส�งข0อมูลดังกล�าว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส�งมาด0วย  

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

  

 

สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
ฝIายนิติการ 
โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต�อ ๑๐๐๕ 
โทรสาร ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๒๘ 
 
 

  "ยดึม ั�นธรรมาภิบาล บริการเพื�อประชาชน 
  



 
ข0อมูลโครงสร0าง สรุปอาํนาจหน0าที่ทีส่ําคัญ 

ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง 
 
  การจัดโครงสร0างองค�กรในการดําเนินการ อํานาจหน0าท่ีที่สําคัญขององค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง 
เปDนไปตามพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให0แก�องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท0องถ่ิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข0อง  

   

1.องค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปางจัดโครงสร0าง และการจัดองค�กรในการดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

(2) กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด     
 (3) กองแผนและงบประมาณ 

(4) กองคลัง 
(5) กองช�าง 
(6) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(7) กองพัสดุและทรัพย�สิน 
(8) หน�วยตรวจสอบภายใน 

 

  2.อํานาจหน0าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง ประกอบด0วย 
 

                องค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปางเปDนหน�วยงานบริหารราชการส�วนท0องถ่ินรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเปDน   
นิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบทั่วทั้งเขตจังหวัด โดยหน0าที่องค�การบริหารส�วนจังหวัดเปDนไปตามพระราชบัญญัติ
องค�การบริหารส�วนท0องถ่ิน พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) และฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2541)  
      2.1 พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก0ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4 )     
พ.ศ. 2552 ดังน้ี 
         1) องค�การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจหน0าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
ดังนี้ 

        (1) ตราข0อบัญญัติโดยไม�ขัดหรือแย0งต�อกฎหมาย 
        (2) จัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดและประสานการจัดทําแผนพัฒนาส�วนจังหวัดตาม 

ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
        (3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส�วนท0องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท0องถ่ิน 
        (4) ประสานให0ความร�วมมือในการปฏิบัติหน0าท่ีของสภาตําบล และราชการส�วนท0องถ่ิน 
        (5) จัดสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต0องแบ�งให0สภาตําบลและราชการส�วนท0องถ่ิน 
        (6) อํานาจหน0าที่ของจังหวัดตาม พ.ร.บ.องค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะในเขต    

สภาตําบล 
        (7) คุ0มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม บํารุงรักษาศิลปะ จารีต 

ประเพณีภูมิปUญญาท0องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท0องถ่ิน (แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542) 
        (8) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปDนอํานาจหน0าที่ของราชการส�วนท0องถ่ิน ที่อยู�ในเขตองค�การบริหาร    
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ส�วนจังหวัดและกิจการนั้นเปDนการสมควรให0ราชการส�วนท0องถ่ินอ่ืนร�วมกันดําเนินการหรือให0องค�การบริหารส�วน
จังหวัดจัดทํา  คือ 
               - จัดให0มีนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                 - กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                 - บําบัดนํ้าเสีย 

            - บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
                - วางผังเมือง 
               - จัดให0มีและบํารุงรักษาทางบก ซ่ึงอย�างน0อยต0องเปDนทางหลวงชนบทตามกฎหมายว�าด0วยทางหลวง 
                - จัดให0มีและบํารุงรักษาทางนํ้า 
                - จัดให0มีท�าเทียบเรือ ท�าข0ามที่จอดรถ และตลาด 
               - ปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

            - จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนาและบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปUญญาท0องถ่ิน หรือ  
              วัฒนธรรมท0องถ่ิน 

                      - จัดให0มีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ สวนสาธารณะ และสวน 
                         สัตว�ตลอดจนสถานที่อบรมสําหรับราษฎร 
                - จัดให0มีการสังคมสงเคราะห� และการสาธารณูปการ 
                 - ปWองกันและการบําบัดรักษาโรค 
                - จัดตั้งและการบํารุงรักษาสถานพยาบาล 

            - ส�งเสริมการท�องเท่ียว 
                - ส�งเสริมและแก0ไขปUญหาการประกอบอาชีพ 
                - กิจการท่ีได0มีการกําหนดไว0ในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

       (9) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามที่ได0กําหนดไว0ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให0เปDนอํานาจ
หน0าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  

            นอกจากน้ียังมีอํานาจรวมถึงหน0าที่เปDนของราชการส�วนกลางหรืออํานาจท่ีส�วนภูมิภาคมอบให0
องค�การบริหารส�วนจังหวัดปฏิบัติได0 ทั้งน้ีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

   2).องค�การบริหารส�วนจังหวัดจัดทํากิจการใดๆอันเปDนอํานาจหน0าที่ของราชการส�วนท0องถ่ิน หรือ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดอ่ืนท่ีอยู�นอกเขตจังหวัดได0 เม่ือได0รับความยินยอมจากราชการส�วนท0องถ่ินอ่ืนหรือ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดอ่ืนที่เก่ียวข0อง ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ�และวิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

   3).องค�การบริหารส�วนจังหวัดอาจให0บริการเอกชน ส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือราชการส�วน
ท0องถ่ินอ่ืนโดยเรียกค�าบริการได0 โดยตราเปDนข0อบัญญัติ 

   4)..การดําเนินการของกิจการขององค�การบริหารส�วนจังหวัดที่มีลักษณะเปDนการพาณิชย�อาจทําได0โดย    
ตราเปDนข0อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

    

2.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให0แก�องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน        
พ.ศ. 2542 กําหนดให0องค�การบริหารส�วนจังหวัด มีอํานาจและหน0าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ            
เพื่อประโยชน�ของประชาชนในท0องถ่ินของตนเอง ดังนี้  
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    1)..การจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ        ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
    2) การสนับสนุนองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินอ่ืนในการพฒันาท0องถ่ิน 
    3) การประสานและให0ความร�วมมือในการปฏิบัติหน0าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินอ่ืน 
    4) การแบ�งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต0องแบ�งให0แก�องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินอ่ืน 
    5) การคุ0มครอง ดูแล และบํารุงรักษาปIาไม0 ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
    6) การจัดการศึกษา 
    7) การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
    8) ระยะการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพฒันาท0องถ่ิน 
    9) การส�งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    10) การจัดตั้งและดูแลระบบนํ้าเสียรวม 
    11) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
    12) การจัดการสิ่งแวดล0อมและมลพิษต�างๆ 
    13) การจัดการและดูแลสถานีขนส�งท้ังทางบกและทางนํ้า 
    14) การส�งเสริมการท�องเที่ยว 
    15) การพาณิชย� การส�งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม�ว�าจะดําเนินการเองหรือร�วมกับบุคคลอ่ืน 
    16) การสร0างและบาํรุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเชื่อมต�อระหว�างองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน 
    17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
    18) การส�งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท0องถ่ิน 
    19) การจัดให0มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปWองกันและการควบคุมโรคติดต�อ 
    20) การจัดให0มีพิพิธภัณฑ�และหอจดหมายเหตุ 
    21) การขนส�งมวลชนและวิศวกรรมจราจร 
    22) การปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    23) การจัดให0มีระบบรักษาความเรียบร0อยในจังหวัด 
    24) จัดทํากิจการใดอันเปDนอํานาจและหน0าที่ขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินอ่ืน 
    25) สนับสนุนหรือช�วยเหลือส�วนราชการ หรือองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินอ่ืนในการพฒันาท0องถ่ิน 
             ๒๖) การให0บริการแก�เอกชน ส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน 
             ๒๗) การสังคมสงเคราะห� และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู0ด0อยโอกาส 
             ๒๘) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว0ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
             ๒๙) กิจการอ่ืนใดท่ีเปDนผลประโยชน�ของประชาชนในท0องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
          ๒.๓ กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ กําหนดให0กิจการดังต�อไปนี้ เปDนกิจการที่ราชการส�วนท0องถ่ินอ่ืนสมควรให0        
องค�การบริหารส�วนจังหวัด ร�วมดําเนินการ หรือให0องค�การบริหารส�วนจังหวัดจัดทํา 
               ๑) จัดให0มีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
               ๒) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
 
 
 



 
-4- 

 
               ๓) บําบัดน้ําเสีย 
               ๔) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
               ๕) วางผังเมือง 
               ๖) จัดให0มีการบํารุงรักษาทางบก ซ่ึงอย�างน0อยต0องเปDนทางหลวงชนบทตามกฎหมายว�าด0วยทางหลวง 
  ๗) จัดให0มีและบํารุงรักษาทางนํ้า 
  ๘) จัดให0มีท�าเทียบเรือ ท�าข0าม ท่ีจอดรถ และตลาด 
  ๙) ปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๑๐) รักษาความสงบเรียบร0อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  ๑๑) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปUญญาท0องถ่ิน หรือ
วัฒนธรรมอันดีของท0องถ่ิน 
  ๑๒) จัดให0มีการบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานพักผ�อนหย�อนใจสวนสาธารณะ และสวนสัตว� 
ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมสําหรับราษฎร 
  ๑๓) จัดให0มีการสังคมสงเคราะห�และสาธารณูปการ 
  ๑๔) ปWองกันและบําบัดรักษาโรค 
  ๑๕) จัดต้ังและบํารุงสถานพยาบาล 
  ๑๖) ส�งเสริมการท�องเที่ยว 
  ๑๗) ส�งเสริมและแก0ปUญหาการประกอบอาชีพ 
  ๑๘) กิจการที่ได0มีการกําหนดไว0ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา อบจ. 

 

3.วิธีการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง แบ�งเปDนกรณี คือ  
     3.1 กรณีเปDนอํานาจหน0าท่ีของส�วนราชการภายในองค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปางให0ประชาชน

สามารถติดต�อขอรับบริการได0ท่ีสํานักงานองค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง  เลขที่ 621 หมู� 2 ถนนพหลโยธิน         
ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 52130  

     3.2 กรณีเปDนอํานาจหน0าที่ของส�วนราชการสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง ให0ประชาชน
สามารถติดต�อขอรับบริการได0ท่ีที่ทําการของแต�ละสถานที่ตามแต�กรณี 

 
4. สถานท่ีติดต�อเพื่อขอรับข0อมูลข�าวสารหรือคําแนะนําในการติดต�อกับส�วนราชการภายในองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดลําปาง ได0ที่ ศูนย�ข0อมูลข�าวสาร ฝIายประชาสัมพันธ� ชั้น 1 องค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง           
ตั้งอยู�ที่ทําการองค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง เลขท่ี 162 หมู� 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 52130  หมายเลขโทรศัพท� 0 5423 7600 ต�อ 7629 หมายเลขโทรสาร 0 5423 7628 หรือ
ติดต�อได0ที่ส�วนราชการสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง  
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