อานาจหน้าทีข
่ องจังหวัด
พระราชบัญญัติบร ิหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ส่วนที่ ๒ การจัดระเบียบบร ิหารราชการส่วนภูมิภาค
มาตรา ๕๑

ให้จด
ั ระเบียบบร ิหารราชการส่วนภูมิภาค ดังนี้
(๑) จังหวัด
(๒) อาเภอ

จังหวัด

มาตรา ๕๒ ให้ รวมท้ องที่ ห ลาย ๆ อ าเภอตั้ ง ขึ้ นเป็ นจัง หวั ด มี ฐ านะเป็นนิ ติบุคคล

เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

การตั้ ง ยุ บ และ

เพื่อประโยชน์ในการบร ิหารงานแบบบู รณาการในจังหวัดหร ือกลุ่ มจังหวัด ให้ จังหวัดหร ือ

กลุ่มจังหวัดยื่นคาขอจัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ว ิธีการ และเงอื่ นไขที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ในกรณีนี้ ให้ถือว่าจังหวัดหร ือกลุ่มจังหวัด เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยว ิธีการงบประมาณ

ปัจจุบันมีจงั หวัดทั้งสิ้น 77 จังหวัด ไม่รวมกรุงเทพมหานครที่มีฐานะเป็นการบร ิหารราชการส่วนท้องถิ่น

อานาจหน้าที่ของจังหวัด

มาตรา ๕๒/๑ ให้จงั หวัดมีอานาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้

1. นาภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

2. ดู แลให้ มีการปฏิ บัติและบังคั บการให้ เป็นไปตามกฎหมาย เพื่ อให้ เกิ ดความสงบเร ียบร้อยและเป็ น

ธรรมในสังคม

3. จัดให้ มีการคุ้มครอง ป้องกั น ส่งเสร ิม และช่วยเหลือประชาชนและชุ มชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ ได้ รบ
ั

ความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดารงชีว ิตอย่างพอเพียง

4. จัดให้มีการบร ิการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ

5. จัดให้ มีการส่ งเสร ิม อุดหนุน และสนับสนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่ อให้ สามารถดาเนิ นการ

ตามอานาจและหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และให้ มี ขี ดความสามารถพร้อ มที่ จะดาเนิ น การตาม
ภารกิจที่ได้รบ
ั การถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตร ี กระทรวง ทบวง กรม หร ือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หร ือที่

มีกฎหมายกาหนด

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นหน้าที่ของส่ วนราชการและหน่วยงาน

ของรัฐที่ประจาอยู่ในเขตจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑

มาตรา ๕๓ ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรมการจังหวัด ทาหน้าที่เป็นที่ปร ึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการ

บร ิหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหร ือมติของคณะรัฐมนตร ีกาหนด

คณะกรมการจัง หวั ดประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ าราชการจัง หวั ดเป็ นประธาน รองผู้ ว่ าราชการจัง หวั ด หนึ่ ง คน

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึง่ เป็นหั วหน้าที่ทาการอัยการจังหวัด ผู้บังคับการ
ต ารวจ ภู ธรจั ง หวั ด แล ะ หั ว หน้ าส่ วนราช การป ระ จ า จั ง หวั ด จากกร ะ ทรว ง และ ท บวง ต่ าง ๆ เว้ น แ ต่

กระทรวงมหาดไทยซึ่ง ประจาอยู่ ใ นจัง หวั ด กระทรวง หร ือทบวงละหนึ่ งคน เป็ นกรมการจัง หวั ด และหั ว หน้ า
สานักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ

ถ้ากระทรวงหร ือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดซึง่ กรมต่ าง ๆ ในกระทรวงหร ือทบวงนั้นส่งมา

ประจาอยู่ในจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ให้ปลัดกระทรวงหร ือปลัดทบวงกาหนดให้หัวหน้าส่ วนราชการประจาจังหวัด
หนึ่งคนเป็นผู้แทนของกระทรวงหร ือทบวงในคณะกรมการจังหวัด
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ในการปฏิ บัติหน้ าที่ตามวรรคหนึ่ ง เมื่ อผู้ ว่าราชการจังหวัดเห็ นสมควรจะแต่ งตั้ งให้ หัวหน้าส่ วนราชการ

ประจาจังหวัด ซึ่งปฏิ บัติหน้ าที่ใ นราชการส่ วนภู มิภาคคนหนึ่ง หร ือหลายคนเป็ นกรมการจังหวั ดเพิ่ มขึ้ นเฉพาะ
การปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้

มาตรา ๕๔ ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รบ
ั นโยบายและคาสั่งจากนายกรัฐมนตร ี

ในฐานะหั วหน้ ารัฐบาล คณะรัฐมนตร ี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิ บัติการให้ เหมาะสมกั บท้องที่และ ประชาชน

และเป็นหั วหน้ าบังคับบัญชาบรรดาข้ าราชการฝ่ายบร ิหาร ซึง่ ปฏิ บัติหน้ าที่ในราชการส่ วนภูมิภาคในเขตจังหวัด

และรับผิ ดชอบในราชการจังหวัดและอาเภอ และจะให้ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หร ือผู้ ชว่ ยผู้ ว่าราชการจังหวัด หร ือ
ทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ชว่ ยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ชว่ ยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

รองผู้ ว่ าราชการจังหวัดหร ือผู้ ช่วยผู้ ว่าราชการจังหวัด เป็ นผู้ บังคั บบั ญชาข้ าราชการฝ่ ายบร ิหารส่ วนภู มิ ภาค

ในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ชว่ ยผู้ว่าราชการจังหวัด สังกัดกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๕๕ ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวั ดเป็นหั วหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ

และรับผิ ดชอบงานบร ิหารราชการของจังหวัดดั ง กล่ าวในมาตรา๕๔ ให้ มี ปลั ดจัง หวั ดและหั วหน้ าส่ ว นราชการ
ประจาจัง หวั ดซึ่ง กระทรวง ทบวง กรมต่ าง ๆ ส่ ง มาประจาทาหน้ าที่เ ป็นผู้ ช่วยเหลื อผู้ ว่าราชการจังหวัด และมี
อานาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบร ิหารส่วนภูมิภาคซึง่ สังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้นในจังหวัดนั้น

อานาจหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

มาตรา ๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้

1. บร ิหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด

2. บร ิหารราชการตามที่คณะรัฐมนตร ี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหร ือตามที่นายกรัฐมนตร ีสั่ง การ

ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

3. บร ิหารราชการตามคาแนะนาและคาชี้แจงของผู้ ตรวจราชการกระทรวงในเมื่ อไม่ ขัดต่ อกฎหมาย

ระเบียบ ข้อบังคับ หร ือคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตร ีหร ือการสั่งการของนายกรัฐมนตร ี

4. กากั บดู แลการปฏิ บัติราชการอันมิ ใช่ราชการส่ วนภู มิภาคของข้ าราชการซึ่งประจาอยู่ในจังหวัดนั้ น

ยกเว้ น ข้ า ราชการทหาร ข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการ ข้ า ราชการฝ่ า ยอั ย การ ข้ า ราชการพลเร ือนในมหาว ท
ิ ยาลั ย

ข้ าราชการในสานั กงานตรวจเง ินแผ่ นดิ นและข้ าราชการครู ให้ ปฏิ บัติราชการให้ เ ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับหร ือคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หร ือมติ ของคณะรัฐมนตร ี หร ือการสั่งการของนายกรัฐมนตร ี หร ือ

ยับยั้ง การกระทาใด ๆ ของข้ าราชการในจัง หวั ดที่ ขัดต่ อ กฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อ บัง คั บ หร ือคาสั่ ง ของกระทรวง
ทบวง กรมมติของคณะรัฐมนตร ี หร ือการสั่งการของนายกรัฐมนตร ีไว้ชวั่ คราว แล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม
ทีเ่ กี่ยวข้อง

5. ประสานงานและร่วมมือกั บข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการ

พลเร ือนในมหาว ิทยาลัย ข้าราชการในสานักงานตรวจเง ินแผ่นดิ นและข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการ และหั วหน้า
ส่วนราชการในระดับเขตหร ือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหร ือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ

6. เสนองบประมาณต่ อกระทรวงที่เกี่ ยวข้อง หร ือเสนอขอจัดตั้ งงบประมาณต่ อสานักงบประมาณตาม

มาตรา ๕๒ วรรคสาม และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

7. กากับดูแลการบร ิหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
8.

ก ากั บการปฏิ บัติห น้ าที่ ข องพนั ก งานองค์ ก ารของรัฐบาลหร ือรัฐ ว สิ าหกิ จ ในการนี้ ให้ มีอ านาจทา

รายงานหร ือแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บการดาเนิ นงานขององค์ ก ารของรัฐ บาล หร ือรัฐ ว สิ าหกิ จต่ อ รัฐ มนตร ี
เจ้าสังกัด องค์การของรัฐบาลหร ือรัฐว ิสาหกิจ

9. บรรจุ แต่ ง ตั้ ง ให้ บาเหน็ จ และลงโทษข้ าราชการส่ ว นภู มิ ภ าคในจัง หวั ดตามกฎหมาย และตามที่

ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หร ืออธิบดีมอบหมาย

------------------------

