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คู่มือการปฏิบัติงานของกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี



“…สังคมด�ำรงอยู่ได้ด้วยกำรกระท�ำประโยชน์เกื้อกูลกัน และทุก
คนทีอ่ยูร่่วมกนัย่อมเป็นทัง้ผูร้บัและผูใ้ห้ประโยชน์ บณัฑติในฐำนะทีส่่วนหนึง่
ของสังคม และเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในควำมรู้ควำมสำมำรถ จึงควร
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่งสังคมทุกเมื่อ…”

พระบรมรำโชวำทในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำรในพิธีพระรำชทำน

ปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศกึษำจำกสถำบันรำชภัฏ ณ อำคำรใหม่ สวนอัมพร  
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๕๐
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ค�ำน�ำ
การกระจายอ�านาจ เป็นค�าหรอืเป็นสิ่งที่คนในสงัคมไทยสนใจและตดิตามเป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อได้มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจนที่สุด ฉบับหนึ่ง และเป็นผลสืบเนื่องมาถึง
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วน 
ท้องถิ่น มาตรา๒๔๙-๒๕๔

การปกครองส่วนท้องถิ่น คือการปกครองที่รัฐบาลได้กระจายอ�านาจไปให้
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันได้แก่ อบต. เทศบาล อบจ.รวมถึงหน่วย
ปกครองรปูแบบพเิศษอื่นๆซึ่งเป็นที่มสีทิธติามกฎหมาย มพีื้นที่ และประชากรเป็นของ
ตนเอง และประการส�าคญัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดงักล่าว จะต้องมอี�านาจอสิระ
ในการปฏบิตัหิรอืบรหิารองค์กรอย่างถกูต้องเหมาะสมตามกฎหมายและระเบยีบได้ได้
ก�าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของการปกครองในระบบประชาธิปไตยตาม
รฐัธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นการมสี่วนร่วมในการเสนอปัญหา การตดัสนิใจ  การตรวจ
สอบการท�างานและการร่วมรับผลประโยชน์ในการบริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการก�ากับดูแลโดยของรัฐบาล ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น จงัหวดั อ�าเภอ ตามล�าดบั 

ดังนั้นเพื่อให้การด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในที่นี้เราจะ
เจาะจงไปที่องค์การบรหิารส่วนส่วนจงัหวดั เกดิการพฒันาตลอดจนมกีารบรหิารงาน
ที่ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะการท�างานร่วมกนัของฝ่ายบรหิารกบัข้าราชการประจ�า และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึง 
ผลประโยชน์หรือบริการสาธารณะที่ประชาชนจะได้รับ จากการบริหารจัดการตาม
อ�านาจ หรอืบาทบาทหน้าที่ของของสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัซึ่งที่ผ่านมาจะถกู
ละเลยไม่ค่อยถูกกล่าวถงึมากนกั ทั้งที่มกีลไกส�าคญัในการท�าหน้าที่นติบิญัญตั ิและ
ท�าหน้าที่ ตรวจสอบการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ  
กฎหมาย ที่ก�าหนดไว้ อีกทั้งฝ่ายสภายังมีบทบาทในเชิงความสัมพันธ์ในการม ี
ส่วนร่วมของประชาชนในการสะท้อนปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นตัวกลางในการเชื่อมข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้การบริการสาธารณะเกิดประโยชน์กับ 
พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�านาจตามระบอบประชาธิปไตยและเป็นเจ้าของ 
งบประมาณแผ่นดนิที่แท้จรงิ มากที่สดุ
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สำรจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี
“กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด” นับเป็นหน่วยงานส�าคัญ 

หน่วยงานหนึ่งขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และเป็นฟันเฟืองส�าคญัในการพฒันา
พื้นที่จงัหวดันั้นๆ 

หน้าที่ส�าคัญ ก็คือ การดูแลภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสภา องค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดั ทั้งงานการประชมุ ตดิตามประเมนิผล และการส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ของภาคประชาชนเพื่อการพฒันาพื้นที่         

เพราะฉะนั้น คู ่มือการปฏิบัติงานของกองกิจการสภา องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดปัตตานี จึงนับเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ท้องถิ่น ภายใต้การด�าเนินงานของกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ได้รับทราบถึงภารกิจหน้าที่และการด�าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภา  
ซึ่งมหีน้าดูแลพี่น้องประชาชนตามแต่ละพื้นที่ที่รบัผดิชอบ โดยเฉพาะภารกจิส�าคญั
คือการการน�าเสนอปัญหาข้อเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
มาสู่การแก้ไขปัญหาในสภา 

กองกจิการสภา องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตาน ีจงึถอืเป็นส่วนราชการ
ส�าคัญที่ท�าหน้าที่ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการใน
ส่วนต่างๆ เพื่อประสานความร่วมมือในการน�าปัญหาและความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนมาสู่กระบวนการแก้ไข ผ่านกระบวนการต่างๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด  
เช่น การจัดท�าเวทีประชาคม  การจัดท�าแผนพัฒนา และจัดท�าข้อบัญญัติ 
งบประมาณประจ�าปีผ่านไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อน�างบประมาณของท้องถิ่นไปแก้ไข
ปัญหาให้กบัพี่น้องประชาชนโดยตรง                                      

 ดังนั้น การเกิดขึ้นของหนังสือเล่มนี้ ก็เพื่อเป็นสื่อกลางในการท�า 
ความเข้าใจในภารกิจของกองกิจการสภา ซึ่งจะส่งผลให้การด�าเนินงานร่วมกัน 
ระหว่างฝ่ายบรหิาร สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ข้าราชการในส่วนต่างๆ  
และพี่น้องประชาชน มคีวามราบรื่นและเกดิประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อการพฒันาพื้นที่ 

กองกจิการสภา องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี
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สำรบัญ
๑. องค์กรปกครองท้องถิ่นไทย ๖
 • พฒันาการองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย
๒. ที่มาและคณุสมบตัขิองสมาชกิสภาท้องถิ่น ๘
 • ที่มาของสมาชกิสภาท้องถิ่น
 • คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของสมาชกิ
 • การเข้าสู่ต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่ง
๓. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่การท�างานของสมาชกิสภาท้องถิ่น ๑๓
 • รูปแบบโครงสร้างของฝ่ายบรหิารกบัสมาชกิสภาท้องถิ่น
 • บทบาทและการท�างานของสมาชกิสภาท้องถิ่น
๔. รู้จกัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ๑๔
 • ประวตัคิวามเป็นมา
 • อ�านาจ บทบาทหน้าที่ของ อบจ.
 • โครงสร้าง อบจ.
 • รายได้และรายจ่ายของ อบจ.
 • การก�ากบัดูแล/การควบคมุ
๕. ที่มาของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ๓๕
๖. บทบาทหน้าที่ในการประชมุสภาตามระเบยีบและข้อบงัคบัการประชมุสภา ๔๓
๗. การมสี่วนร่วมของประชาชนกบัการปกครองท้องถิ่น ๖๒
๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัหลกัธรรมาภบิาล ๖๘
๙. องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี ๗๒
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๑.องค์กรปกครองท้องถิ่นไทย

  พัฒนาการขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย
พฒันาการของการปกครองท้องถิ่นของไทย เริ่มเกดิขึ้นตั้งแต่การปฏริปูระบบ

ราชการ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ กล่าวคือ ได้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดกิจการท้องถิ่น
ฉบบัแรก คอื กระราชก�าหนดสขุาภบิาลกรงุเทพฯ ร.ศ.๑๑๖ โดยก�าหนดให้ สขุาภบิาล
กรงุเทพฯ มหีน้าที่ด�าเนนิการรกัษาความสะอาด และป้องกนัโรคท�าลายขยะมลูฝอย 
จัดสถานที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ส�าหรับราษฎรทั่วไป ห้ามการปลูกสร้าง หรือ
ซ่อมแซมโรงเรอืน ที่จะเป็นเหตใุห้เกดิโรค รวมทั้งการขนย้ายสิ่งโสโครก ที่ท�าความ
ร�าคาญให้กับราษฎรไปทิ้ง เป็นต้น ต่อมาได้จัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอม เมือง
สมุทรสาครขึ้น ในต่างจังหวัด เป็นแห่งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๖ ก็ได้ตราธรรมนูญ 
ลักษณปกครองคณะนคราภิบาลดุสิตธานี พ.ศ.๒๔๖๑ เพื่อทดลองรูปแบบเมือง
จ�าลอง “ดุสิตธานี” นับเป็นการปกครองในรูปเทศบาลครั้งแรก อันเป็นรูปแบบการ
ปกครองอย่างประเทศอังกฤษ โดยก�าหนดให้เป็นนิติบุคคล แยกจากส่วนกลาง  
มีรายได้ของตนเอง ดูแลการคมนาคม การดับเพลิง สวนสาธารณะ โรงพยาบาล 
สสุาน โรงฆ่าสตัว์ ดูแลโรงเรยีนราษฎร์ การรกัษาความสะอาด และการป้องกนัโรค 
ท�าบริการสาธารณะที่มีก�าไร เช ่น ตั้งโรงรับจ�าน�า ตลาด รถราง เป็นต้น  
ออกใบอนุญาต และเก็บค่าธรรมเนียมส�าหรับยานพาหนะ ร้านจ�าหน่ายสุรา  
โรงละคร โรงหนงั สถานเรงิรมย์ และอื่นๆ

ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย ในปี  
พ.ศ.๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ที่มี
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นพระประมขุ ภายใต้กฎหมายรฐัธรรมนญู ประเทศไทยได้จดั
ระเบียบการบริหารราชการ เป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติว ่าด้วยระเบียบราชการ บริหารแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.๒๔๗๖ โดยในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นตาม  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ (ปัจจุบันใช้ พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖)  
แต่ต่อมาปรากฎว่า การด�าเนินงานของเทศบาล ไม่ได้ผลเต็มที่ ตามที่มุ่งหมายไว้ 
จึงไม่อาจขยายการตั้งเทศบาลออกไปทุกท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรได้ คงตั้งขึ้น 
ได้เพียง ๑๒๐ แห่ง ก็ระงับการจัดตั้งเทศบาลขึ้นใหม่ เป็นเวลานานหลายสิบปี  
และได้มีการตั้งสุขาภิบาลขึ้น แทนเทศบาลในท้องที่ที่ยังไม่มีฐานะเป็นเทศบาล 
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ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.๒๔๙๕ จนกระทั่งถึงปี ๒๕๐๐ จึงได้มีการ 
ยกฐานะสุขาภิบาลบางแห่ง ขึ้นเป็นเทศบาลต�าบล คือ เทศบาลต�าบลกระบินทร์ 
เทศบาลโคกส�าโรง เทศบาลต�าบลบัวใหญ่ เป็นต้น และกรณีที่มีการจัดตั้งจังหวัด
ใหม่ ก็ให ้จัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้น ในท้องถิ่นที่เป ็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด  
ตามบทบญัญตัมิาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ อย่างไรกต็าม 
การจัดตั้งเทศบาล และสุขาภิบาลก็ยังไม่เป็นไปโดยทั่วถึง ส่วนใหญ่จึงคงอยู่  
ภายใต้การปกครองส่วนภูมิภาค ดังนั้น เพื่อแก้ความเหลื่อมล�้าในการปกครอง 
ท้องถิ่น ในเขตเทศบาล และสขุาภบิาล กบัท้องถิ่นที่อยูน่อกเขตดงักล่าว จงึได้มกีาร
จดัตั้ง องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขึ้น โดยตราพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
สว่นจงัหวดั พ.ศ.๒๔๙๘ ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอี�านาจหนา้ที่ด�าเนนิ
กจิการส่วนจงัหวดั ภายในเขตพื้นที่จงัหวดันอกเขตเทศบาล และเขตสขุาภบิาล

นับแต่นั้นมา การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงครอบคลุมทั่วทั้งราชอาณาจักไทย 
กล่าวคอื ทกุพื้นที่ของประเทศไทย จะอยู่ในความรบัผดิชอบของ องค์การปกครอง
ท้องถิ่น ไม่รปูใดกร็ปูหนึ่ง ซึ่งต่อมาได้มกีารประกาศใช้กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
รปูพเิศษ ได้แก่ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๑๘ 
และพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ.๒๕๒๑ ทั้งนี้เนื่องจาก 
กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงขนาดใหญ่ มปีระชากรมากที่สดุ ส่วนเมอืงพทัยาเป็นเมอืง
ท่องเที่ยว ที่มลีกัษณะพเิศษ และใช้รูปแบบการบรหิาร โดยการจ้างผู้บรหิาร ซึ่งปรากฎว่า 
ไม่ประสบผลส�าเรจ็มากนกั ปัจจบุนัจงึมแีนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง ให้เป็นเทศบาลนคร

ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ก็ได้มีการปรับปรุงการบริหารส่วนท้องถิ่นในส่วนพื้นที่  
ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ให้มกีารบรหิารส่วนต�าบลขึ้น เป็น องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล (อบต.) ตามพระราชบัญญัติสภาต�าบล และองค์การบริหารส่วนต�าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ ปัจจบุนักระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจดัตั้งแล้วทั่วประเทศ ๖,๓๙๗ 
แห่ง ซึ่งนบัว่า เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่เลก็ และใกล้ชดิประชาชน
ในท้องถิ่นมากที่สดุ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการปรับปรุง พระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ โดยก�าหนดให้มพีื้นที่รบัผดิชอบครอบคลมุพื้นที่รบัผดิชอบ
ของ อบต. ด้วย แต่ให้มีอ�านาจมีหน้าที่ด�าเนินการในกิจการ ที่ อบต. ด�าเนินการ 
ไม่ได้ หรอืต้องประสานงานร่วมกนั ระหว่าง อบต. หลายแห่ง เป็นต้น
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ดังนั้น ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีรูปแบการปกครองท้องถิ่น ทั้งหมด ๕ 
รูปแบบ คือ

 • กรงุเทพมหานคร
 • เมอืงพทัยา
 • องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.)
 • เทศบาล (แยกเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาลต�าบล)
 • องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.)

๒. ที่มำและคุณสมบัติของของสมำชิกสภำท้องถิ่น

 ที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่น
องค์กรปกครองท้องถิ่น มีโครงสร้างการบริหารแยกเป็น ๒ ส่วน คือ  

ฝ่ายบริหาร ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งท�าหน้าด้านการ
บรหิารและอกีฝ่ายที่มคีวามส�าคญั คอื ฝ่ายนติบิญัญตั ิซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้ล้วนมทีี่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งสิ้น ที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่น มาจาก
กฎหมายดงัต่อไปนี้

 ๑. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๕

 ๒. พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชกิสภา
ท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

 ๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค ์การบริหารส ่วนต�าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเตมิ

 ๔. พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเตมิ
 ๕. พระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไข

เพิ่มเตมิ (ถงึฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ๖. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

และแก้ไขเพิ่มเตมิ
 ๗. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และ

แก้ไขเพิ่มเตมิ
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 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาท้องถิ่น
คุณสมบัติของสมาชิกสภาท้องถิ่น
 มาตรา ๔๔ ตามพระราชบญัญตักิารเลอืกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผู้

บรหิารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ ได้บญัญตัคิณุสมบตัขิองผูม้สีทิธลิงสมคัรรบัเลอืกตั้งเป็น
สมาชกิสภาท้องถิ่น จะต้องมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี้

 ๑. มสีญัชาตไิทยโดยก�าเนดิ
 ๒. มอีายไุม่ต�่ากว่ายี่สบิห้าปีบรบิูรณ์ในวนัเลอืกตั้ง
 ๓. มชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมคัรรบั

เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือได้เสีย
ภาษตีามกฎหมายว่าด้วยภาษโีรงเรอืนและที่ดนิหรอืกฎหมายว่าด้วยภาษบี�ารงุท้อง
ที่ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับ
เลอืกตั้ง และ

 ๔. คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นก�าหนด

ลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาท้องถิ่น
 มาตรา ๔๕ บคุคลผูม้ลีกัษณะดงัต่อไปนี้เป็นบคุคลต้องห้ามมใิห้ใช้สทิธิ

สมคัรรบัเลอืกตั้ง
 ๑. ตดิยาเสพตดิให้โทษ
 ๒. เป็นบคุคลล้มละลาย
 ๓. เป็นบคุคลผู้มลีกัษณะต้องห้ามมใิห้ใช้สทิธเิลอืกตั้งตามมาตรา ๓๔ 

(๑) (๒) หรอื (๔)
 ๔. ต้องค�าพพิากษาให้จ�าคกุและถูกคมุขงัอยู่โดยหมายศาล
 ๕. ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป

และได้พ้นโทษมายงัไมถ่งึหา้ปีนบัถงึวนัเลอืกตั้ง เวน้แตใ่นความผดิอนัไดก้ระท�าโดย
ประมาท

 ๖. ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ไม่ว่าจะได้รบัโทษหรอืไม่ โดยได้พ้นโทษหรอืต้องค�าพพิากษามายงัไม่ถงึห้าปีนบัถงึ
วนัเลอืกตั้ง แล้วแต่กรณี
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 ๗. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรฐั 
หรอืรฐัวสิาหกจิ เพราะทจุรติตอ่หน้าที่หรอืถอืว่ากระท�าการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ในวงราชการ

 ๘. เคยต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของ 
แผ่นดนิเพราะร่�ารวยผดิปกตหิรอืมทีรพัย์สนิเพิ่มขึ้นผดิปกติ

 ๙. เคยถูกถอดถอนออกจากต�าแหน่งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิ
วฒุสิภา สมาชกิสภาท้องถิ่น หรอืผู้บรหิารท้องถิ่น ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย หรอืกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชกิ
สภาท้องถิ่น หรอืผู้บรหิารท้องถิ่น แล้วแต่กรณ ีมายงัไม่ถงึห้าปีนบัถงึวนัเลอืกตั้ง

 ๑๐. อยูใ่นระหว่างเสยีสทิธสิมคัรรบัเลอืกตั้งเปน็สมาชกิสภาท้องถิ่น หรอื
ผู้บรหิารท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗ หรอืตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ
เลอืกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา

 ๑๑. เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายัง
ไม่ถงึหนึ่งปีนบัแต่วนัที่คณะกรรมการการเลอืกตั้งมคี�าสั่งอนัเนื่องมาจากการกระท�า
การโดยไม่สจุรติตามพระราชบญัญตันิี้หรอืกฎหมายว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชกิสภา
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับเลือกตั้ง หรือได้ 
รบัเลอืกตั้งมาโดยไม่สจุรติ

 ๑๒. เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา สมาชกิสภาทอ้งถิ่น 
หรอืผู้บรหิารท้องถิ่น

 ๑๓. เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วฒุสิภา หรอืเปน็ผูส้มคัรรบัเลอืกตั้งเปน็สมาชกิสภาทอ้งถิ่นหรอืผูบ้รหิารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดยีวกนัหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

 ๑๔. เป็นข้าราชการซึ่งมตี�าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ�า
 ๑๕. เป็นพนกังานหรอืลกูจ้างของหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราช

การส่วนท้องถิ่น หรอืเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรฐั
 ๑๖. เป็นกรรมการการเลอืกตั้ง กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ กรรมการป้อง

กนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิตลุาการศาล
รฐัธรรมนูญ หรอืผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา

 ๑๗. ลกัษณะอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก�าหนด
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 นอกจากนี้ ยงัมกีารบญัญตัลิกัษณะต้องห้ามของผูส้มคัรรบัเลอืกตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะต้องห้ามของ 
ผู้ลงสมคัรรบัเลอืกตั้งเป็นสมาชกิสภาท้องถิ่น ดงันี้

 ๑. มพีฤตกิรรมในทางทจุรติ
 ๒. พ้นจากต�าแหน่งสมาชกิสภาต�าบล สมาชกิสภาท้องถิ่น คณะผูบ้รหิาร

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใน
สญัญาหรอืกจิการที่กระท�ากบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยงัไม่ถงึห้าปีนบัถงึวนัรบั
สมคัรรบัเลอืกตั้ง

 การเข้าสู่ต�าแหน่งและพ้นจากต�าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น
การเข้าสู่ต�าแหน่ง
 การเข้าสู ่ต�าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหากพิจารณาตามหลัก

กฎหมาย มทีี่มาจากกฎหมาย ๒ ส่วน คอืกฎหมายว่าด้วยการเลอืกตั้งท้องถิ่น และ
กฎหมายจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดงันี้

๑. กฎหมายว่าด้วยการเลอืกตั้งท้องถิ่น
 ๑.๑ พระราชบญัญตักิารเลอืกตั้งสมาชกิสภาเทศบาล พ.ศ.๒๔๘๒
 ๑.๒ พระราชบญัญตักิารเลอืกตั้งสมาชกิสภาจงัหวดั พ.ศ.๒๔๘๒
 ๑.๓ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ 

ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๓๑
 ๑.๔ ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาต�าบลและสมาชิกสภา

องค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ.๒๕๓๘
 ๑.๕ พระราชบญัญตักิารเลอืกตั้งสมาชสิภาท้องถิ่นหรอืผูบ้รหิารท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๕
๒. กฎหมายจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๒.๑ พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ.

๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเตมิ
 ๒.๒ พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเตมิ
 ๒.๓ พระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไข

เพิ่มเตมิ (ถงึฉบบัที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒
 ๒.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ.๒๕๒๘ และแก้ไขเพิ่มเตมิ
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 ๒.๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๒๑ 
และแก้ไขเพิ่มเตมิ

การสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือพ้นจากจากต�าแหน่ง
การสิ้นสุดสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้มีการบัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการ

จดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอื สมาชกิสภาท้องถิ่นต้องสิ้นสดุการสมาชกิภาพ
ด้วยเหตดุงันี้

๑. ถงึคราวออกตามวาระ หรอืมกีารยบุสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
๒. ตาย
๓. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น(นายอ�าเภอหรอืผู้ว่าราชการจงัหวดั)
๔. ขาดการประชมุสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามครั้งตดิต่อกนัโดยไม่มี

เหตอุนัควร
๕. มไิด้ประจ�าอยู่ในหมู่บ้านที่ได้รบัการเลอืกตั้งเป็นระยะเวลาตดิต่อกนัเกนิ

หกเดอืน (ยกเว้นเทศบาล และ อบจ. ไม่ได้บญัญตัไิว้)
๖. เป็นผู้มสี่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมในสญัญาที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระท�าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นนั้นหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะกระท�า

๗. ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น

๘. สภาองค์กรปกครองท้องถิ่นมมีตใิห้พ้นจากต�าแหน่ง เนื่องจาก
 ก. มคีวามประพฤตใินทางที่จะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสยี
 ข. ก่อความไม่สงบเรยีบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ค. กระท�าการอนัเสื่อมเสยีประโยชน์
โดยสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จ�านวนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพจิารณาและออกด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่

หมายเหต ุสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผูน้ั้นมสีทิธอิทุธรณ์หรอืโต้
แย้งมตขิองสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลภายในก�าหนดเวลาอทุธรณ์

๙. ออกตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น
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หากพิจารณาจากสาเหตุของการพ้นจากต�าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น
อาจจ�าแนกสาเหต ุได้ดงันี้

 ๑).  กฎหมายจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๒). กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร 

ท้องถิ่น
 ๓). เหตพุ้นจากตวัผูด้�ารงต�าแหน่งเอง เช่น ตาย ลาออก ขาดการประชมุ 

เข้าสู่ต�าแหน่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 ๔). เหตพุ้นจากสภาท้องถิ่น คอื สภาท้องถิ่นมมีตใิห้พ้นจากต�าแหน่ง
 ๕). เหตพุ้นจากผูใ้ช้อ�านาจก�ากบัดแูล คอื นายอ�าเภอ ผูว่้าราชการจงัหวดั

หรอืรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยมคี�าสั่งให้พ้นจากต�าแหน่ง

๓.โครงสร้ำง บทบำทและกำรท�ำงำนของสมำชิกสภำท้องถิ่น
ถงึแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมฐีานะเป็นหน่วยงานภาครฐั แต่มลีกัษณะ

ธรรมชาติที่แตกต่างกัน โดยวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น คือการกระจาย 
อ�านาจให้ประชาชนดแูลชมุชนด้วยตนเอง ดงันั้นองค์ประกอบของการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมคีวามแตกต่างจากส่วนราชการอื่นๆ โดยประกอบด้วย

๑. สภาท้องถิ่น
๒. ผู้บรหิารท้องถิ่น
๓. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รูปแบบโครงสร้างของฝ่ายบริหารกับสมาชิกสภาท้องถิ่น
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จใน

การปฏบิตัภิารกจิขององค์กรส่วนท้องถิ่น เพราะช่วยท�าให้เกดิความชดัเจนในบทบาท
และหน้าที่ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งท�าให้เกิดการประสานงานและ
สร้างความสมัพนัธ์ที่เหมาะสม

รปูแบบโครงสร้างของแบบสภาและฝ่ายบรหิาร(Council – Executive Form) เป็น
รูปแบบที่ยดึหลกัการปกครองแบบรฐัสภา (Parliamentary Sytem) ซึ่งหมายถงึการแยก
โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ 
ฝ่ายบรหิาร โดยมฝี่ายสภาท้องถิ่นท�าหน้าที่ด้านนติบิญัญตั ิคอืการตรวจสอบ ควบคมุ
การท�างานของฝ่ายบริหาร ท�าหน้าที่ออกกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ เช่น ข้อบัญญัต ิ
และมฝี่ายบรหิารท�าหน้าที่ในการบรหิารงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 โครงสร้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น
บทบาท/หน้าที่ การด�าเนินงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑. บทบาทด้านนติบิญัญตัิ
๒. บทบาทด้านการควบคมุการบรหิาร
๓. บทบาทด้านการเป็นตวัแทนของภาคประชาชน

๔. รู้จักองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) คอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มขีนาด

ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีจังหวัดละ ๑ แห่ง ยกเว้น กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั มเีขตพื้นที่รบัผดิชอบทั้ง
จังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณะประโยชน์ในเขตจังหวัดตลอดจนช่วยเหลือ
พฒันางานของเทศบาลและ อบต. รวมทั้งการประสานแผนพฒันาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้
งานซ�้าซ้อน

ประวัติความเป็นมา
ก�าเนิด...องค์การบริหารส่วนจังหวัด       
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น ตาม 

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ.๒๔๙๘ มฐีานะเป็นนติบิคุคล
และครอบคลมุพื้นที่ทั้งจงัหวดั              

กว่าจะมาเป็นองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ที่มโีครงสร้างการบรหิารงานในรปู
แบบปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีการวิวัฒนาการมาตามล�าดับ โดย
เกิดจากการจัดตั้งสภาจังหวัด ขึ้นเป็นครั้งแรก ตามความในพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาหารือ
แนะน�าแก่กรมการจังหวัด โดยยังมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจาก
ราชการบรหิารส่วนภูมภิาค

ต่อมา ได้มกีารตราพระราชบญัญตัสิภาจงัหวดั พ.ศ. ๒๔๘๑ ขึ้น โดยมคีวาม
ประสงค์ที่จะแยกกฎหมายที่เกี่ยวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะ แต่สภาจังหวัดยัง 
ท�าหน้าที่เป็นสภาที่ปรกึษาของกรมการจงัหวดัเช่นเดมิ จนกระทั่ง ได้มกีารประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งก�าหนดให้ 
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ผูว่้าราชการจงัหวดั เป็นหวัหน้าปกครองบงัคบับญัชาข้าราชการ และรบัผดิชอบบรหิาร
ราชการในจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ท�าให้อ�านาจของกรมการจังหวัด 
เป็นอ�านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดดังนั้น ผลแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ท�าให้สภา
จังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย ต่อมาได้เกิดแนวความ
คดิที่จะปรบัปรงุบทบาทของสภาจงัหวดั ให้มปีระสทิธภิาพและให้ประชาชนได้เข้ามา
มส่ีวนร่วมในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น “องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั” จงึเกดิขึ้น ตามพ
ระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งก�าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากจังหวัด ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วน
ภูมภิาค และประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ ซึ่งเป็น
กฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ได้ก�าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้อาจแบ่ง
ววิฒันาการขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัออกเป็น ๓ ระยะ ดงันี้ 

ยุคสภาจังหวัด (ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๙๘)
นับตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๗๖ ที่ได้มีการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้นตามพระราชบัญญัติ

จัดระเบียบเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งนับเป็นจุดก�าเนิดและรากฐานขององค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั อาจกล่าวโดยสรปุถงึฐานะ อ�านาจหน้าที่บทบาทของสภาจงัหวดั
ได้ในขณะนั้นยังไม่ได้มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น และ เป็นนิติบุคคลที่
แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายจึงเป็นเพียงองค์กร
ตวัแทนประชาชนรูปแบบหนึ่งที่ท�าหน้าที่ให้ค�าปรกึษาแนะน�าแก่จงัหวดั ซึ่งพระราช
บัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.๒๔๗๖ ก�าหนดให้
จังหวัดเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยอ�านาจการบริหารงานในจังหวัด
อยูภ่ายใต้การด�าเนนิงานของกรมการจงัหวดั ซึ่งมข้ีาหลวงประจ�าจงัหวดัเป็นประธาน
สภาจงัหวดั มบีทบาทเป็นเพยีงที่ปรกึษาเกี่ยวกบักจิการของจงัหวดัแก่คณะกรรมการ
จงัหวดั แต่กรมการจงัหวดัไม่จ�าเป็นต้องปฏบิตัติามเสมอไป 

กระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้มกีารตราพระราชบญัญตั ิระเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดนิ ก�าหนดให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั เป็นหวัหน้าปกครองบงัคบับญัชาข้าราชการ
และรบัผดิชอบการบรหิารราชการแผ่นดนิ ก�าหนดให้ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นหวัหน้า
ปกครองราชการในจงัหวดั สภาจงัหวดัจงึเปลี่ยนบทบาท จากสภาที่ปรกึษาของกรม
การจังหวัดมาเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด ส�าหรับอ�านาจหน้าที่ของ
สภาจงัหวดั มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญตัสิภาจงัหวดัพ.ศ.๒๔๘๑ ได้ก�าหนดให้
สภาจงัหวดัมหีน้าที่ดงัต่อไปนี้
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 ๑. ตรวจและรายงานเรื่องงบประมาณที่ทางจงัหวดัตั้งขึ้น และสอบสวน
การคลงัทางจงัหวดัตามระเบยีบซึ่งจะได้มกีฎกระทรวงก�าหนดไว้    

 ๒. แบ่งสรรเงนิอดุหนนุของรฐับาลระหว่างบรรดาเทศบาลในจงัหวดั
 ๓. เสนอข้อแนะน�าและให้ค�าปรกึษาต่อคณะกรรมการจงัหวดัในกจิการ

จงัหวดั ดงัต่อไปนี้
  ๓.๑ การรกัษาความสงบเรยีบร้อยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

  ๓.๒ การประถมศกึษาและอาชวีศกึษา    
  ๓.๓ การป้องกันโรค การบ�าบัดโรค การจัดตั้ง และบ�ารุงสถาน

พยาบาล                     
  ๓.๔ การจดัให้มแีละบ�ารงุทางบกและทางน�้า     
  ๓.๕ การกสกิรรมและการขนส่ง     
  ๓.๖ การเกบ็ภาษอีากรโดยตรง ซึ่งจะเป็นรายได้ส่วนจงัหวดั  

  ๓.๗ การเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ และเขตเทศบาล 
  ๓.๘ ให้ค�าปรกึษาในกจิการที่กรมการจงัหวดัร้องขอ  
ส�าหรบัพระราชบญัญตัสิภาจงัหวดั พ.ศ.๒๔๘๑ นี้ได้มกีารแก้ไขเพิ่มเตมิอกี 

๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ และ พ.ศ. ๒๔๘๗
ยคุก่อก�าเนดิ...องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั(ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๔๐)
เนื่องจากพระราชบญัญตัสิภาจงัหวดั พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่

ให้สภาจังหวัดเป็นเพียงที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ขาดอ�านาจหน้าที่และ
ก�าลงัเงนิที่จะท�านบุ�ารงุท้องถิ่น ดงันั้น พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการส่วน
จงัหวดั พ.ศ. ๒๔๙๘ จงึได้ก�าหนดให้มอีงค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขึ้น มฐีานะเป็น
นติบิคุคล และต่อมาได้มกีารแก้ไขพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั 
จนถงึปัจจบุนัอกี ๑๐ ครั้ง ดงันี้ 

ครัง้ที ่๑ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.
๒๔๙๙ วนัที่ ๗ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๗๓ 
ตอนที่ ๑๖ หน้า ๑๒๒ ลงวนัที่ ๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๙ โดยยกเลกิข้อความที่ว่า
ด้วยรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในมาตรา ๔๐ ของร่างพระราชบัญญัติ
เดมิ และให้ใช้ข้อความใหม่แทนซึ่งใช้อยู่ในปัจจบุนั

ครัง้ที ่๒ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ.
๒๔๙๙ ให้ไว้ ณ วนัที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๐๐ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๗๔ 
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ตอนที่ ๑๑ หน้า ๓๐๗ ลงวนัที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๐ โดยปรบัปรงุแก้ไขพระราช
บญัญตั ิให้มบีทบญัญตัวิ่าด้วยการปิดประชมุก่อนครบก�าหนดสมยัประชมุ การจดั
แบ่งการบรหิารราชการของจงัหวดั การให้สทิธทิี่จะไม่ตอบค�าสอบถามแก่ผูว่้าราชการ
จงัหวดั การให้อ�านาจผู้ว่าราชการจงัหวดัในการสั่งเพกิถอนมต ิซึ่งไม่ใช่ข้อบญัญตัิ
จงัหวดั การให้อ�านาจเกี่ยวกบักจิการของจงัหวดั การให้อ�านาจกระทรวงมหาดไทย
ในการวางระเบยีบเกี่ยวกบัการพาณชิย์ และก�าหนดบทบญัญตัเิกี่ยวกบัสมาชกิภาพ
แห่งสมาชกิสภาจงัหวดัประเภท ๒ ซึ่งสมควรก�าหนดเวลาสิ้นสดุไว้

ครัง้ที ่๓ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๐๖ ให้ไว้ ณ วนัที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๑ ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๓ ลงวนัที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๖ โดยยกเลกิ
ข้อความที่ว่าด้วยประเภทรายจ่ายขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัในมาตรา ๔๑ ของ
พระราชบญัญตัเิดมิ และให้ใช้ข้อความใหม่แทนซึ่งใช้อยู่ในปัจจบุนั

ครั้งที่ ๔ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราการส่วนจงัหวดั (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๐๙ ให้ไว้ ณ วนัที่ ๙ กนัยายน ๒๕๐๙ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๘๓ 
ตอนที่ ๗๙ ฉบบัพเิศษ หน้า ๒๒ ลงวนัที่ ๑๖ กนัยายน ๒๕๐๙ โดยปรบัปรงุแก้ไข
ข้อความที่ว่าการบรหิารบคุคลขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัในมาตรา ๔๐

ยุคก่อก�าเนิด...นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๔๐ - 
ปัจจุบัน)

เนื่องจาก พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานานไม่เคยมกีารปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกบัการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังก�าหนดให้มีการเลือกตั้งประธานสภาจังหวัดใหม่ทุกปี ท�าให้
เกิดการแข่งขันกันจนน�าไปสู่การแตกแยกซึ่งท�าให้ไม่สามารถด�าเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กบัประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบกบัมกีารประกาศใช้พระราช
บญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล  พ.ศ. ๒๕๓๘  ท�าให้สภาต�าบล
ทกุแห่งมฐีานะเป็นนติบิคุคล  และต�าบลที่มรีายได้เฉลี่ยย้อนหลงัสามปี  ๑๕๐,๐๐๐.-  
บาท  ขึ้นไปจะถูกยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบล  ซึ่งเป็นหน่วยงานการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ท�าให้เกิดผลกระทบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระ
ราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั  พ.ศ. ๒๔๙๘  คอื ความซ�้าซ้อนใน
เรื่องของพื้นที่  ความซ�้าซ้อนในเรื่องของอ�านาจหน้าที่และความซ�้าซ้อนในเรื่องของ
รายได้
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ผลกระทบดงักล่าวท�าให้เกดิการเคลื่อนไหวของบรรดาสมาชกิสภาจงัหวดัใน
ทั่วประเทศขึ้นเป็นระยะ และเป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อได้มีการจัดประชุมใหญ่ขึ้น  
ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙ โดยได้มีการจัดตั้ง  
“สหพันธ์สมาชิกสภาจังหวัดแห่งประเทศไทย” ขึ้น เพื่อด�าเนินการเรียกร้องให้ทาง
รัฐบาลออกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นมาบังคับใช้โดยเร็ว ใน
ที่สุดก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐  ขึ้น
บงัคบัใช้ โดยประกาศใน ราชกจิจานเุบกษาเล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๒ก ลงวนัที่ ๓๑ 
ตลุาคม ๒๕๔๐ และมผีลบงัคบัตั้งแต่วนัที่ ๑  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมี
สาระส�าคญัคอืให้สมาชกิสภาจงัหวดัเลอืกสมาชกิคนใดคนหนึ่งเป็น  นายกองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั ท�าหน้าที่หวัหน้าในฝ่ายบรหิาร และให้นายกองค์การบรหิารส่วน
จงัหวดัแต่งตั้งสมาชกิสภาจงัหวดัอกีสองคน เป็นรองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
ส่วนในฝ่ายนติบิญัญตักิย็งัก�าหนดให้สมาชกิสภาจงัหวดัเลอืกสมาชกิคนใดคนหนึ่ง
เป็นประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ท�าหน้าที่เป็นประมขุของฝ่ายนติบิญัญตัิ
และเลอืกสมาชกิสภาจงัหวดัอกีสองคนท�าหน้าที่รองประธานสภานติบิญัญตั ิเหมอืน
เดมิ  โดยได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เอาไว้อย่างเป็นรปู
ธรรมใน หมวด ๔  มาตรา ๔๕

โดยเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นมาใช้
นั้น ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุว่า “โดยที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๔๙๘ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบใน พื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยู่นอกเขต
สขุาภบิาล และเทศบาล เมื่อได้มพีระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วน
ต�าบล ในการนี้สมควร ปรบัปรงุบทบาทและอ�านาจหน้าที่ ขององค์การบรหิารส่วน
จังหวัดให้สอดคล้องกัน และปรับปรุงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น”

นอกจากเหตุผลของพระราชบัญญัติแล้ว จากบันทึกการประชุมคณะ
กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ ครั้งที่ ๒ วนัที่ ๑๓ มนีาคม ๒๕๔๐ ที่ประชมุได้
ระบุประเด็นวัตถุประสงค์ของการออกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ดงันี้
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 ๑. เพื่อจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจุบันมีปัญหาด้านการ
บรหิารการจดัการด้านพื้นที่ และรายได้ช�้าซ้อน

 ๒. เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยน ตามการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่น ที่มกีารเปลี่ยนแปลงทางด้านการขยายความเจรญิเตบิโตของแต่ละ
ท้องถิ่น

 ๓. เพื่อเป็นการถ่ายโอนอ�านาจการปกครองส่วนภูมิภาคมาสู่ท้องถิ่น 
โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดท�าหน้าที่ในการ ประสานกับองค์กรปกครองท้อง
ถิ่น การประสานกบัรฐับาลและตวัแทนหน่วยงานของรฐัการถ่ายโอนภารกจิและงบ
ประมาณที่เคยอยู่ในภูมภิาคไปอยู่ในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

 ๔. เพื่อเป็นการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่ม 
อิสระให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากขึ้นด้วย โดยการลดการก�ากับดูแลจาก
ส่วนกลางลง

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวดที่ ๙  มาตรา ๒๘๔ 
ได้ก�าหนดให้มีกฎหมายก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาใช้ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการตรา พระราช
บัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นมาบงัคบัใช้เพื่อถ่ายโอนภารกจิต่าง ๆ  จากหน่วยงานในราชการ
ส่วนภูมิภาคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ไว้ในหมวด ๒  มาตรา ๑๗ และในวนัที่ ๑๓ สงิหาคม 
๒๕๔๖ ได้ม ีประกาศคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ในการจดัระบบบรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดั ขึ้น ซึ่งถอืเป็นแนวทางที่ถอืปฏบิตักินัมาจนถงึทกุวนันี้ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบบัที่ ๓) โดยมสีาระส�าคญั คอื 

ฝ่ายบริหาร
ได้มีการก�าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกตั้ง 

โดยตรงจากประชาชนทั้งจังหวัด มีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๔ ปี โดย นายก
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั สามารถแต่งตั้งรองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั จาก
บคุคลภายนอกซึ่งไม่ใช่สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เพื่อช่วยเหลอืในการ
บรหิารงานตามหลกัเกณฑ์ ที่กฏหมายก�าหนด
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 ฝ่ายนิติบัญญัติ
ให้แบ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเขตละ

หนึ่งคน โดยใช้เกณฑ์ของราษฎรแต่ละจงัหวดั ตามหลกัฐานการทะเบยีนราษฎรใน
ปีสดุท้ายก่อนที่มกีารเลอืกตั้ง    

หลงัจากที่ พระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ ฉบบั
แก้ไขเพิ่มเตมิ(ฉบบัที่ ๓)ประกาศใช้ ทางคณะกรรมการการเลอืกตั้งได้มกีารจดัให้มี
การเลอืกตั้งขึ้นพร้อมกนัทั่วประเทศ ในวนัที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๔๗ และนบัเป็นครั้ง
แรกในประวัติศาสตร์ที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้เข้ามาเป็นผู้ด�าเนินการกระทรวง
มหาดไทยในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ตามพระราชบญัญตักิารเลอืกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรอื
ผูบ้รหิารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยได้น�าเอาระบบใบเหลอืงใบแดง มาใช้กบัผูท้ี่ทจุรติ
การเลอืกตั้ง จนเป็นเหตใุห้หลายเขตเลอืกตั้งต้องมกีารเลอืกตั้งใหม่ จนกว่าจะได้รบั
การรบัรองผลการเลอืกตั้งจากคณะกรรมการเลอืกตั้ง

กล่าวโดยสรุป องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีการวิวัฒนาการโดยผ่าน
กระบวนการปรบัปรงุแก้ไข และพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ  มาเป็นล�าดบัจนถงึปัจจบุนั 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
จงัหวดั มภีารกจิครอบคลมุพื้นที่จงัหวดั ตามบทบญัญตัขิองกฎหมายคอื 

 ๑. อ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเตมิ(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด 
๔ มาตรา ๔๕

 ๒. อ�านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดระบบบริหาร
สาธารณะตามพระราช บัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๗

 ๓. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเรื่อง การก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ลงวนัที่ ๑๓ สงิหาคม ๒๕๔๖  ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้ยดึถอื
ปฏบิตักินัมาจนถงึทกุวนันี้

อ�านาจ-หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑. พระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ (แก้ไขเพิม่

เติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒)
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มาตรา ๔๕ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมอี�านาจหน้าที่ด�าเนนิกจิการภายใน
เขตองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ดงัต่อไปนี้

 (๑) ตราข้อบญัญตัโิดยไม่ขดัหรอืแย้งต่อกฎหมาย
 (๒) จัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการ 

จดัท�าแผนพฒันาจงัหวดั ตามระเบยีบที่คณะรฐัมนตรกี�าหนด
 (๓) สนบัสนนุสภาต�าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพฒันาท้องถิ่น
 (๔) ประสานและให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าที่ของสภาต�าบลและ

ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
 (๕) แบ่งสรรเงนิซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต�าบลและราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่น
 (๖) อ�านาจหน้าที่ของจงัหวดัตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ

ส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาต�าบล
 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ�ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
 (๗ ทวิ) บ�ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วฒันธรรมอนัดขีองท้องถิ่น
 (๘) จดัท�ากจิการใดๆ อนัเป็นอ�านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่

อยู่ในเขตองค์การบรหิาร ส่วนจงัหวดั และกจิการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นร่วมกนัด�าเนนิการหรอื ให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัจดัท�า ทั้งนี้ ตามที่
ก�าหนดในกฎกระทรวง

 (๙) จดัท�ากจิการอื่นใดตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบญัญตันิี้หรอืกฎหมาย
อื่นก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

บรรดาอ�านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรอืราชการส่วนภมูภิาค 
อาจมอบให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปฏบิตัไิด้ ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๖ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอาจจดัท�ากจิการใด ๆ  อนัเป็นอ�านาจ
หน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขต
จงัหวดัได้ เมื่อได้รบัความยนิยอมจากราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรอืองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎ
กระทรวง

มาตรา ๔๘ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอาจให้บรกิารแก่เอกชน ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเรยีกค่าบรกิารได้ โดย
ตราเป็นข้อบญัญตัิ
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มาตรา ๕๐ การด�าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะ
เป็นการพาณชิย์อาจท�าได้ โดยการตราเป็นข้อบญัญตั ิทั้งนี้ ตามระเบยีบที่กระทรวง
มหาดไทยก�าหนด

๒. พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๗ ภาย ใต้บงัคบัมาตรา ๑๖ ให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมอี�านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ดงันี้

 (๑) การจดัท�าแผนพฒันาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจดัท�าแผน
พฒันาจงัหวดัตามระเบยีบที่คณะรฐัมนตรกี�าหนด

 (๒) การสนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพฒันาท้องถิ่น
 (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 (๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น
 (๕) การคุ้มครอง ดูแล และบ�ารงุรกัษาป่าไม้ ที่ดนิ ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
 (๖) การจดัการศกึษา
 (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน
 (๘) การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถิ่น
 (๙) การส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยทีี่เหมาะสม
 (๑๐) การจดัตั้งและดูแลระบบบ�าบดัน�้าเสยีรวม
 (๑๑) การก�าจดัมูลฝอยและสิ่งปฏกิูลรวม
 (๑๒) การจดัการสิ่งแวดล้อมและมลพษิต่างๆ
 (๑๓) การจดัการและดูแลสถานขีนส่งทั้งทางบกและทางน�้า
 (๑๔) การส่งเสรมิการท่องเที่ยว
 (๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท�ากิจการไม่ว่าจะ

ด�าเนนิการเองหรอืร่วมกบับคุคลอื่นหรอืจากสหการ



คู่มือการปฏิบัติงานของกองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี23

 (๑๖) การสร้างและบ�ารุงรักษาทางบกและทางน�้าที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

 (๑๗) การจดัตั้งและดูแลตลาดกลาง
 (๑๘) การส่งเสรมิการกฬีา จารตีประเพณ ีและวฒันธรรมอนัดงีามของ

ท้องถิ่น
 (๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกัน

และควบคมุโรคตดิต่อ
 (๒๐) การจดัให้มพีพิธิภณัฑ์และหอจดหมายเหตุ
 (๒๑) การขนส่งมวลชนและการวศิวกรรมจราจร
 (๒๒) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
 (๒๓) การจดัให้มรีะบบรกัษาความสงบเรยีบร้อยในจงัหวดั
 (๒๔) จัดท�ากิจการใดอันเป็นอ�านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอื่น ที่อยู ่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด�าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท�า ทั้งนี้  
ตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

 (๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอื่นในการพฒันาท้องถิ่น

 (๒๖) การให้บรกิารแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ
หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

 (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

 (๒๘) จัดท�ากิจการอื่นใดตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่น ก�าหนดให้เป็นอ�านาจและหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

 (๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ 
คณะกรรมการประกาศก�าหนด

มาตรา ๒๑ บรรดาอ�านาจและหน้าที่ที่อยู ่ในความรับผิดชอบของรัฐ 
ตามกฎหมายรฐัอาจมอบอ�านาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนนิการ
แทนได้

ในการด�าเนนิงานตามอ�านาจและหน้าที่ที่ระบไุว้ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ 
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ ร่วมมอืกนัด�าเนนิการ
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หรืออาจร้องขอให้รัฐหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณี ด�าเนินการ
แทนได้

๓. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เรือ่ง ก�าหนดอ�านาจ และหน้าทีใ่นการจดัระบบบรกิารสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวัน ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖

 ข้อ ๑ ลกัษณะของการด�าเนนิงานขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัในการ
ให้บรกิารสาธารณะในเขตจงัหวดั

  (๑) ด�าเนนิงานในโครงการที่มขีนาดใหญ่ที่เกนิศกัยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจงัหวดั

  (๒) เป็นการด�าเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชน
เป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปด�าเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  
สามารถด�าเนนิการได้เอง

  (๓) เข้าไปด�าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือ มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
มากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป

 ข้อ ๒ ในการด�าเนินการตามอ�านาจและหน้าที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดั ตามข้อ ๑ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัควรจะด�าเนนิการเพื่อให้เป็นไป
ในลกัษณะดงันี้ คอื

  (๑) การจดัท�าแผนพฒันาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจดัท�า
แผนจังหวัด โดยการสร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นใน 
จังหวัดเพื่อน�าไปสู ่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มคีวามสมดลุย์และคุ้มค่าทางเศรษฐกจิ

  (๒) การก่อสร้างและบ�ารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่หรอืมกีาร เกี่ยวเนื่องกนัหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืในลกัษณะ
ที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ด�าเนินการโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจงัหวดั

  (๓) การจดัการศกึษา สาธารณสขุ การสงัคมสงเคราะห์ การพฒันา
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ�้าซ้อนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจงัหวดั โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อขยายศกัยภาพและมุ่งต่อ
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ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คณุภาพชวีติของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจงัหวดั

  (๔) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  
การส่งเสรมิการลงทนุ และพาณชิยกรรมของจงัหวดั

  (๕) การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในระดบัจงัหวดั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท�าหน้าที่เป็นองค์กรหลกัในการก�าจดัมูลฝอย สิ่งปฏกิูลรวม 
การดูแลระบบบ�าบดัน�้าเสยีรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจงัหวดั

  (๖) ให้บรกิารด้านเทคนคิ วชิาการ เครื่องมอื เครื่องจกัรกล บคุลากร 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจงัหวดั

  (๗)  ด�าเนนิการตามภารกจิที่ได้รบัการถ่ายโอนภารกจิตามที่ก�าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติ การก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกจิกรรมถ่ายโอนที่องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั “มหีน้าที่
ที่ต้องท�า”

ข้อ ๓  การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
จะกระท�าได้แต่เฉพาะกรณทีี่อยูใ่นอ�านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ที่จะ
ต้องด�าเนินการเอง แต่ไม่สามารถด�าเนินการเองได้ เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะ
ต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะด�าเนินการ
ได้ดกีว่า และผลของการให้การสนบัสนนุนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานตาม 
อ�านาจหน้าที่ ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

การสนบัสนนุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจงัหวดั จะกระท�าได้ใน
กรณทีี่เร่งด่วนและจ�าเป็นหากไม่ด�าเนนิการจะก่อให้เกดิความเสยีหายอย่างร้ายแรง
ต่อประชาชน

การให้การสนบัสนนุแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลกัษณะ
ของการส่งเสรมิความสามารถด�าเนนิการ โดยใช้ศกัยภาพของตนเองในการบรหิาร
จัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การ
สนบัสนนุในลกัษณะของการให้สิ่งของ หรอืการเข้าไปด�าเนนิการแทน

ข้อ ๔  หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการด�าเนินงานตามอ�านาจและหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่ก�าหนด ไว้ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓  
ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัท�าหน้าที่ในการวนิจิฉยัและด�าเนนิการตามประกาศนี้ 
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 ๔. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เรือ่ง ก�าหนดอ�านาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบบรกิารสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
ให้ยกเลิกวรรคหนึ่งและวรรคสองของข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการ 
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�าหนดอ�านาจ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖

 ๕. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ บริหารส่วนต�าบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

  ข้อ ๑ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารส่วน
ต�าบล อาจสนบัสนนุงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรอื
หน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุขได้
ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี้

ภารกิจอื่นนอกจากภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุข องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะสนบัสนนุได้ เมื่อได้รบัความเหน็ชอบจากคณะ
อนุกรรมการอ�านวยการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จงัหวดัเป็นรายกรณไีป

  ข้อ ๒ การสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามข้อ ๑ จะกระท�าได้ต่อเมื่อ

   (๑) ภารกจิที่จะสนบัสนนุจะต้องเป็นภารกจิที่อยูใ่นอ�านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนบัสนนุ

   (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผูส้นบัสนนุ ต้องก�าหนดโครงการ
อนัเป็นภารกจิหลกัของตนเองตามแผนพฒันาท้องถิ่นที่ก�าหนดไว้ในงบประมาณราย
จ่ายประจ�าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิเสยีก่อน แล้วจงึสนบัสนนุงบประมาณ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั

   (๓) การให้การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั ต้องค�านงึถงึสถานะทาง การคลงั
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนบัสนนุด้วย
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  ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน 
ต่อองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล หรอืองค์การบรหิารส่วนต�าบล ที่จะให้การ
สนบัสนนุแล้วแต่กรณ ีพร้อมทั้งเหตผุลและรายละเอยีดว่าโครงการมงีบประมาณไม่
เพยีงพอในการด�าเนนิการและมคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัการสนบัสนนุ

การเสนอขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนต้องแสดงให้เห็นถึง
กจิกรรมในโครงการที่เสนอ โดยแบ่งส่วนที่ผูร้บัการสนบัสนนุมงีบประมาณของตนเอง
และส่วนที่จะขอรบัการสนบัสนนุให้ชดัเจน

 ข้อ ๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนบัสนนุเหน็สมควรสนบัสนนุ
โครงการตามข้อ ๓ ให้น�าโครงการนั้นบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ�าปีหรอืข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการตามโครงการโดย
ด่วนจะไม่ ด�าเนนิการตามวรรคหนึ่งกไ็ด้ แต่ให้รายงานการสนบัสนนุดงักล่าวต่อคณะ
อนุกรรมการอ�านวยการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จงัหวดัทราบด้วย

 ข้อ ๕ การสนบัสนนุขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ให้สนบัสนนุเป็นเงนิ 
บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ และปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจน 
สิ่งก่อสร้างอื่น ได้ไม่เกนิร้อยละสบิของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวม
เงนิอดุหนนุจากรฐั

การค�านวณวงเงินงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงงบประมาณที่
สนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของ
รฐั ในเขตจงัหวดัด้วย

การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง จะสนับสนุนโดยใช้งบประมาณของตนและ
ด�าเนนิการแทนกไ็ด้

 ข้อ ๘ กรณทีี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มคีวามจ�าเป็นต้องสนบัสนนุ
งบประมาณในโครงการใดเกนิอตัราหรอืไม่อาจด�าเนนิการ ตาม หลกัเกณฑ์ที่ก�าหนด
ไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอต่อคณะอนกุรรมการอ�านวยการการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นผู้พจิารณาอนุมตัเิป็นราย
กรณไีป
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๖. กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบญัญตัอิงค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑

ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั ร่วมด�าเนนิการ หรอืให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัจดัท�า

  ๑. จดัให้มนี�้าเพื่ออปุโภค บรโิภค และการเกษตร
  ๒. ก�าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล
  ๓. บ�าบดัน�้าเสยี
  ๔. บ�ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
  ๕. วางผงัเมอืง
  ๖. จดัให้มแีละบ�ารงุรกัษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวง

ชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
  ๗. จดัให้มแีละบ�ารงุรกัษาทางน�้า
  ๘. จดัให้มที่าเทยีบเรอื ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด
  ๙. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
  ๑๐. รกัษาความสงบเรยีบร้อยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน
  ๑๑. จดัการศกึษา ท�านบุ�ารงุศาสนา และบ�ารงุรกัษาศลิปะ จารตี

ประเพณ ีภูมปิัญญาท้องถิ่น หรอืวฒันธรรมอนัดขีองท้องถิ่น
  ๑๒. จดัให้มแีละบ�ารงุสถานที่ส�าหรบัการกฬีา สถานพกัผ่อนหย่อน

ใจ สวนสาธารณะ และสวนสตัว์ ตลอดจนสถานที่ประชมุอบรมส�าหรบัราษฎร
  ๑๓. จดัให้มกีารสงัคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ
  ๑๔. ป้องกนัและบ�าบดัรกัษาโรค 
  ๑๕. จดัตั้งและบ�ารงุสถานพยาบาล
  ๑๖. ส่งเสรมิการท่องเที่ยว
  ๑๗. ส่งเสรมิและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชพี
  ๑๘. กิจการที่ได้มีการก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผน

พฒันา อบจ.

โครงสร้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.)
โครงสร้าง อบจ. ตาม พ.ร.บ.องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอยู่ในต�าแหน่งได้คราวละ ๔ ปี
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔ ซึ่งถอืว่าเป็นกฎหมาย อบจ. ฉบบัล่าสดุที่ใช้อยู่ในปัจจบุนั

โครสร้างและองค์ประกอบของ อบจ. ประกอบด้วย สภาองค์การบรหิารส่วน
จงัหวดั (ฝ่ายนติบิญัญตั)ิ และนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (ฝ่ายบรหิาร)

๑ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในจังหวัดหนึ่งให้มีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันประกอบด้วยสมาชิก

ซึ่งราษฎร เลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดส�าหรับ
จ�านวนสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัให้ถอืเกณฑ์ตามจ�านวนราษฎร แต่ละ
จังหวัดตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง 
ดงันี้

 (ก) จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ คน มีสมาชิกสภาจังหวัด
ได้ ๒๔ คน

 ( ข )  จั ง ห วั ด ใดมี ร าษฎร เ กิ นกว ่ า  ๕๐๐ ,๐๐๐  คน  แต ่ ไ ม ่
เกนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน มสีมาชกิได้ ๓๐ คน

 (ค )  จั งหวั ด ใดมี ร าษฎร เกิ นกว ่ า  ๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐ คนแต ่ ไม ่
เกนิ ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน มสีมาชกิได้ ๓๖ คน

 ( ง )  จั งหวัด ใดมี ราษฎร เกินกว ่ า  ๑ ,๕๐๐,๐๐๐ คน แต ่ ไม ่
เกนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน มสีมาชกิได้ ๔๒คน

 (จ) จงัหวดัใดมรีาษฎรเกนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คนขึ้นไป มสีมาชกิได้ ๔๘ คน
 ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเป็นประธาน

สภา ๑ คน และเป็น รองประธานสภา ๒ คน
๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนในจงัหวดันั้น มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๔ ปี และสามารถแต่งตั้ง
ทมีบรหิารได้ ดงันี้

 (๑) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ โดยจ�านวนของรองนายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขึ้นอยู่กบัจ�านวนของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ได้แก่
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  - ในกรณีที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔๘ คน ให้
แต่งตั้งรองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัได้ไม่เกนิ ๔ คน

  - ในกรณทีี่มสีมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ๓๖ หรอื ๔๒ 
คน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัได้ไม่เกนิ ๓ คน

  - ในกรณทีี่มสีมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ๒๔ หรอื ๓๐ 
คน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัได้ไม่เกนิ ๒ คน

 (๒) เลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมกัน
ได้ไม่เกนิ ๕ คน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีอ�านาจหน้าที่ 
ดงันี้

 (๑) ก�าหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย โดยก่อนเข้ารบัต�าแหน่งต้อง
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และรายงานผลการปฏบิตังิานต่อ
สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัทกุปี

 (๒) รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ข้อบญัญตั ิและนโยบาย

 (๓) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

 (๔) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เลขานกุาร
นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และที่ปรกึษานายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

 (๕) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย

 (๖) รกัษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
 (๗) ปฏบิตัหิน้าที่อื่นตามที่บญัญตัไิว้ในกฎหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่
 (๑) มอีายไุม่ต�่ากว่า ๓๐ ปีบรบิูรณ์ในวนัเลอืกตั้ง
 (๒) จบการศกึษาไม่ต�่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า หรอืเคยเป็นสมาชกิ

สภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก
รฐัสภา 
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 (๓) ไม่เป็นผู้พ้นจากต�าแหน่งสมาชกิสภาท้องถิ่น คณะผู้บรหิารท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท�ากับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยงัไม่ถงึ ๕ ปี

 (๔) สญัชาตไิทยโดยการเกดิ
 (๕) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา

ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า ๑ ปี นบัถงึวนัรบัสมคัรรบัเลอืกตั้ง หรอืได้เสยีภาษตีามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุงท้องที่ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาตดิต่อกนั ๓ ปี นบัถงึวนัรบัสมคัรรบัเลอืกตั้ง

๓. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ส�าหรบัเจ้าหน้าที่อื่นขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดันั้นได้แก่ ข้าราชการ

ส่วนจงัหวดั ซึ่งรบัเงนิเดอืนจากงบประมาณขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
 ข้าราชการส่วนจงัหวดัมนีายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นผูป้กครอง

บังคับบัญชาและมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดัเป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชารองจากนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

 การบริหารงานจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ ส่วนอ�านวยการดูแล
กจิการทั่วไปของ อบจ.ส่วนแผนและงบประมาณรบัผดิชอบเรื่องแผนและงบประมาณ
ของ อบจ. ส่วนโยธารับผิดชอบทางด้านงานช่างและการก่อสร้างโครงการ
สาธารณูปโภค ส่วนการคลังดูแลด้านการเงิน การคลังและการเบิกจ่ายเงิน  
ส่วนกจิการสภา อบจ. รบัผดิชอบงานของสภา อบจ.

รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑. รายได้ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมรีายได้ ดงัต่อไปนี้
 ๑.๑ รายได้จากภาษกีร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คอื ภาษอีากรที่ท้องถิ่น

เป็นผู้จดัเกบ็เอง และภาษอีากรที่รฐับาลกลางจดัเกบ็ให้
   (๑) ภาษีอากรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้จัดเก็บเอง 

ได้แก่ ภาษบีหุรี่ ภาษนี�้ามนั และค่าธรรมเนยีมผู้เข้าพกัในโรงแรม
    (๒) ภาษีอากรที่รัฐบาลกลางจัดเก็บให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ฯลฯ 
 ๑.๒ รายได้อื่นๆ ที่นอกเหนอืจากภาษอีากร
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   (๑) ค่าธรรมเนยีม ค่าใบอนญุาต และค่าปรบั เป็นรายได้ที่จดั
เกบ็จากบรกิารและการอนญุาต ที่องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัให้บรกิารแก่ประชาชน
ในเขตพื้นที่

    (๒) รายได้จากทรัพย์สิน และการประกอบกิจการของท้องถิ่น 
เป็นรายได้ที่เกดิจากทรพัย์สนิขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั รายได้จากการประกอบ
กจิการพาณชิย์ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 

    (๓) เงนิและทรพัย์สนิอย่างอื่นที่มผีู้อทุศิให้
    (๔) เงนิกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรอืนติบิคุคลต่างๆ 

ซึ่งได้รบัความเหน็ชอบจากรฐัมนตรี
    (๕) เงนิอดุหนนุจากรฐับาลกลาง เป็นเงนิที่รฐับาลกลางจดัสรร

ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อน�าไปใช้จ่ายตามอ�านาจหน้าที่ แบ่งออกเป็น 
๒ ประเภท คอื

     - เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐบาลกลางจัดสรร
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อน�าไปใช้ในการจัดท�าบริการสาธารณะตาม
อ�านาจหน้าที่

    - เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ เป็นเงนิอดุหนนุที่รฐับาลกลางจดัสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีเงื่อนไขในการใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
และวธิกีารใช้จ่ายไว้แน่นอนตายตวัและชดัเจน องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัไม่สามารถ
ใช้ดลุยพนิจิพจิารณาในการใช้จ่ายเงนิอดุหนนุประเภทนี้ได้ 

๒. รายจ่ายขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอาจมรีายจ่าย ดงัต่อไปนี้
 (๑) เงนิเดอืน
 (๒) ค่าจ้าง
 (๓) เงนิตอบแทนอื่นๆ
 (๔) ค่าใช้สอย
 (๕) ค่าวสัดุ
 (๖) ค่าครภุณัฑ์
 (๗) ค่าที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง และทรพัย์สนิอื่นๆ
 (๘) เงนิอดุหนนุ
 (๙) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพนั หรอืตามที่มกีฎหมายหรอืระเบยีบของ

กระทรวงมหาดไทยก�าหนดไว้
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  การก�ากับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 การก�ากบัดแูลองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั สามารถแบ่งได้เป็นการก�ากบั

ดูแลตวับคุคลหรอืองค์การ และการก�ากบัดูแลการกระท�า
๑. การก�ากับดูแลตัวบุคคล
 เป็นการก�ากับดูแลตัวบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างขององค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดั ได้แก่
 ๑.๑ สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
 ผูท้ี่มอี�านาจในการก�ากบัดแูลสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั คอื 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจงัหวดั โดย
  (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�านาจสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพ้นจากต�าแหน่ง กรณีที่สอบสวนแล้วพบว่าขาดประชุมสภาองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั ๓ ครั้งตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตอุนัควร

  (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�านาจสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพ้นจากต�าแหน่ง กรณทีี่พบว่าเป็นผู้ที่ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้อง
ห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

  (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจสั่งให้สมาชิกสภา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพ้นจากต�าแหน่ง กรณทีี่ผูว่้าราชการจงัหวดัสอบสวนแล้ว
พบว่าเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในสญัญาหรอืสมัปทานที่ท�า
กบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันั้น

 ๑.๒ นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
 ผูท้ี่มอี�านาจหน้าที่ในการก�ากบัดแูลนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั คอื 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจงัหวดั โดย
  (๑) รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยมอี�านาจสั่งให้นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต�าแหน่ง กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วพบว่า
ละเลยไม่ปฏบิตักิารตามอ�านาจหน้าที่หรอืปฏบิตักิารไม่ชอบด้วยอ�านาจหน้าที่

  (๒) รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยมอี�านาจสั่งให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต�าแหน่ง กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วพบว่า
ปฏบิตัตินฝ่าฝืนความสงบเรยีบร้อยของประชาชน
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๒. การก�ากับดูแลองค์กร
 เป็นการก�ากับดูแลองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจสั่งยุบสภา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั โดยค�าแนะน�าของผู้ว่าราชการจงัหวดัได้ หากพจิารณา
แล้วเหน็ว่าการยบุสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันั้น เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศ 
ส่วนรวม

๓. การก�ากับดูแลการกระท�า
 เป็นการก�ากบัดูแลการกระท�าขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ดงันี้
 ๓.๑ อ�านาจในการให้ความเหน็ชอบ
  (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�านาจในการอนุมัติให้ความเห็นชอบข้อ

บญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
  (๒) การมอบให้เอกชนท�ากจิการซึ่งอยูใ่นอ�านาจหน้าที่ขององค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดั และเรยีกเกบ็ค่าธรรมนยีม ค่าบรกิาร หรอืค่าตอบแทน ต้องได้
รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามระเบยีบที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนด

 ๓.๒ อ�านาจในการเพกิถอนหรอืระงบัการกระท�า
  (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�านาจก�ากับดูแลการปฏิบัติการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง หรือสั่งให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติการได้ หากผู้ว่าราชการ
จังหวัดพบว่า ปฏิบัติการในทางที่อาจน�ามาซึ่งความเสียหายแก่องค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดั หรอืกระท�าการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบข้อบงัคบัของทางราชการ 
หากเกิดกรณีดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�านาจยับยั้งการปฏิบัติดังกล่าวได้
ชั่วคราว

 (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�านาจเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ซึ่งไม่ใช่ข้อบัญญัติได้ กรณีที่พบว่ามตินั้นฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบยีบข้อบงัคบัของราชการ หรอืเป็นมตนิอกเหนอือ�านาจหน้าที่ขององค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดั
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๔. การควบคุมทางการคลัง
 (๑) การคลงั การงบประมาณ การรกัษาทรพัย์สนิ การจดัหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สิน การด�าเนินกิจการพาณิชย์ การจัดหาพัสดุ การจัดจ้างขององค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั ให้เป็นไปตามระเบยีบที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนด

 (๒) คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิมอี�านาจในการตรวจสอบความถูก
ต้องทางการคลงัขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

๕.ที่มำของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไข

เพิ่มเติม หมวด ๒ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา๙ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัซึ่งมาจากการเลอืกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลอืก
ตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น

ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตั้งเป็นสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันอกจาก
ต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชกิ
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วจะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต�าแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคณะผูบ้รหิารท้องถิ่นหรอืผูบ้รหิารท้องถิ่นรองผูบ้รหิารท้องถิ่นเลขานกุารหรอื
ที่ปรกึษาผูบ้รหิารท้องถิ่นเพราะเหตมุส่ีวนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมในสญัญา
หรือกิจการที่กระท�ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับ
เลอืกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเกณฑ์จ�านวน
ราษฎรแต่ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปี
ที่มีการเลือกตั้งจังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสี่คนจังหวัดใดมีราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกิน
หนึ่งล้านคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบคน
จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคนให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคนจังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่ง
ล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกนิสองล้านคนให้มกีารเลอืกตั้งสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วน
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จังหวัดได้สี่สิบสองคนจังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไปให้มีการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัได้สี่สบิแปดคน

ในอ�าเภอหนึ่งให้มกีารเลอืกตั้งสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัได้หนึ่ง
คนเมื่อรวมจ�านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากแต่ละอ�าเภอแล้ว
จ�านวนสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามวรรคสาม
ให้ด�าเนินการดังนี้เอาจ�านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะพึงมีได้ไปหารจ�านวนราษฎรทั้งจังหวัดได้ผลลัพธ์เท่าใด 
ให้ถือเป็นเกณฑ์ส�าหรับค�านวณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้นโดย
อ�าเภอใดมีจ�านวนราษฎรมากที่สุดให้อ�าเภอนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนแล้วให้เอาผลลัพธ์ดังกล่าวหักออกจากจ�านวนราษฎรของ
อ�าเภอนั้นเหลือเท่าใดให้ถือเป็นจ�านวนราษฎรของอ�าเภอนั้นในการพิจารณาเพิ่ม
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัที่ยงัขาดจ�านวนอยูแ่ละให้กระท�าดงันี้ต่อๆไป
จนได้สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัครบจ�านวน

มาตรา๑๐ อายขุองสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมกี�าหนดคราวละ ๔ ปี
นบัแต่วนัเลอืกตั้ง

สมาชกิภาพของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเริ่มตั้งแต่วนัเลอืกตั้ง
มาตรา๑๑ สมาชกิภาพของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสิ้นสดุลง

เมื่อ
 (๑) ถงึคราวออกตามอายขุองสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั หรอืมกีาร

ยบุสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
 (๒) ตาย
 (๓) ลาออกโดยยื่นหนงัสอืลาออกต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั
 (๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามครั้งติดต่อกันโดย

ไม่มเีหตอุนัสมควร
 (๕) เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในสญัญาที่องค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดันั้นเป็นคู่สญัญาหรอืในกจิการที่กระท�าให้แก่องค์การบรหิารส่วน
จงัหวดันั้นหรอืที่องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันั้นจะกระท�า

 (๖) ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา๙วรรคสอง
 (๗) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากต�าแหน่งโดยเห็นว่า

มคีวามประพฤตใินทางที่จะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสยีหรอืก่อความไม่สงบเรยีบร้อยแก่
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระท�าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ�านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ�านวนสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัทั้งหมดเท่าที่มอียูเ่ข้า
ชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมติดังกล่าวต้องมีคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ทั้งนี้ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
มติ

 (๘)  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจ�านวน
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่าสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่สมควรด�ารงต�าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตาม(๔)(๕)หรือ(๖)ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัย
โดยเรว็ค�าวนิจิฉยัของผู้ว่าราชการจงัหวดัให้เป็นที่สดุ

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุด
ตาม(๘)พร้อมกนัทั้งหมดให้ถอืว่าเป็นการยบุสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

มาตรา๑๒ ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้อง
ปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า“จะรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน”

มาตรา๑๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นผู้แทนของปวง
ชนในเขตองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันั้นและต้องปฏบิตัหิน้าที่ตามความเหน็ของตน
โดยบรสิทุธิ์ใจไม่อยู่ในความผูกมดัแห่งอาณตัมิอบหมายใดๆ

มาตรา๑๔ เมื่อต�าแหน่งสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัว่างลงเพราะ
ถงึคราวออกตามอายขุองสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัหรอืมกีารยบุสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นแทน
ต�าแหน่งที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่น

[มาตรา๑๔แก้ไขโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๖]
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มาตรา๑๕ เมื่อต�าแหน่งสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัว่างลงเพราะ
เหตอุื่น นอกจากถงึคราวออกตามอายขุองสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัหรอืมกีาร
ยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขึ้นแทนต�าแหน่งที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรอืผู้บรหิารท้องถิ่น

ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ใน
ต�าแหน่งได้เพยีงเท่าอายขุองสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

[วรรคหนึ่งของ มาตรา๑๕แก้ไขโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั (ฉบบัที่๓)พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา๑๖ เมื่อมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดของอ�าเภอที่ถูกยุบหรือถูกรวมเข้าไว้ในการปกครองของจังหวัดใดเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุด
ลงตามมาตรา๑๑
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มาตรา๑๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรอง
ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสองคน

มาตรา๑๘ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด�ารงต�าแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั

นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวรรคหนึ่งประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดัและรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

 (๑) ลาออกโดยยื่นหนงัสอืลาออกต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั
 (๒) สิ้นสดุสมาชกิภาพของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
 (๓) รฐัมนตรสีั่งให้พ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา๗๙
 (๔) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากต�าแหน่งโดยเห็นว่า

มคีวามประพฤตใินทางที่จะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสยีหรอืก่อความไม่สงบเรยีบร้อยแก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระท�าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ�านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ�านวนสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัทั้งหมดเท่าที่มอียูเ่ข้า
ชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมติดังกล่าวต้องมีคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัทั้งหมด
เท่าที่มอียู่ทั้งนี้ให้พ้นจากต�าแหน่งนบัแต่วนัที่สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมมีติ

ในกรณีตามวรรคสองให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรอง
ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัที่ได้รบัเลอืกใหม่อยูใ่นต�าแหน่งตามวาระของ
ผู้ซึ่งตนแทน

ผู้ซึ่งรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต�าแหน่งตาม(๓)จะด�ารงต�าแหน่งประธานสภา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัหรอืรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอกีไม่ได้
ตลอดอายขุองสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันั้น

[มาตรา ๑๘ แก้ไขโดยพระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั(ฉบบัที่๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา๑๙ เมื่อต�าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ 
รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัว่างลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถงึคราว
ออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหาร
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ส่วนจงัหวดั ให้มกีารเลอืกประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัหรอืรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณีแทนต�าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับ
แต่วนัที่ต�าแหน่งนั้นว่างลง

มาตรา๒๐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ด�าเนินกิจการ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบงัคบัการประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหีน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติการตามหน้าที่และกระท�ากิจการตามที่ประธานสภา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมอบหมาย

ในกรณทีี่ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัไม่อยูห่รอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน 
และในกรณทีี่ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและรองประธานสภาองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัคนที่หนึ่งไม่อยูห่รอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ให้รองประธานสภา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัคนที่สองปฏบิตัหิน้าที่แทน

มาตรา๒๑ เมื่อประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและรองประธานสภา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัทั้งสองคนไม่อยูใ่นที่ประชมุให้สมาชกิสภาองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัเลอืกกนัขึ้นเองเป็นประธานในที่ประชมุส�าหรบัการประชมุคราวนั้น

มาตรา๒๒ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องก�าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัครั้งแรกภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัประกาศผลการเลอืกตั้งสมาชกิ
สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

วนัเริ่มสมยัประชมุสามญัประจ�าปีให้สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัก�าหนด
สมยัประชมุสามญัให้มกี�าหนดสี่สบิห้าวนัแต่ถ้ามกีรณจี�าเป็นให้ประธานสภาองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัสั่งขยายสมยัประชมุสามญัออกไปอกีได้ตามความจ�าเป็นครั้งละ
ไม่เกนิสบิห้าวนั

การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบก�าหนดเวลาสี่สิบห้าวันจะกระท�ามิได้ 
กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตาม
ก�าหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัได้ผูว่้าราชการจงัหวดัอาจเสนอรฐัมนตรใีห้มคี�าสั่งยบุสภาองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั
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[วรรคสองและวรรคหก ของมาตรา๒๒แก้ไขโดยพระราชบัญญัติองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๒๓ การประชมุตามมาตรา ๒๒ วรรคสองให้ที่ประชมุเลอืกประธาน
สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

[มาตรา ๒๓ แก้ไขโดยพระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที่๓)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา๒๔ ภายใต้บังคับมาตรา๒๒ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเป็นผูเ้รยีกประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัตามสมยัประชมุและเป็นผู้
เปิดและปิดการประชมุ

ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือประธานสภา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัไม่เรยีกประชมุตามกฎหมายให้ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นผู้
เรยีกประชมุและเป็นผู้เปิดและปิดการประชมุ

มาตรา๒๕ เมื่อเป็นการจ�าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นสมัยวิสามัญก็ได้หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนสมาชิกสภา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเท่าที่มอียูอ่าจท�าค�าร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัขอให้เปิดการประชมุสมยัวสิามญัได้

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดท�าค�าร้องขอให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ 
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสมยัวสิามญัภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัที่ได้รบัค�าร้อง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีก�าหนด ๗ วัน
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนสมาชิกสภาองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัเท่าที่มอียู่และให้ขยายออกไปได้อกีไม่เกนิเจด็วนั

[มาตรา ๒๕ วรรคสอง ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
(ฉบบัที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา๒๖ ข้อบงัคบัการประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัให้เป็นไปตาม
ระเบยีบที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนด
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มาตรา๒๗ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคราวต้องมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเท่าที่มอียู่จงึจะเป็นองค์ประชมุ

มาตรา๒๘ การลงมตวินิจิฉยัข้อปรกึษานั้นให้ถอืเอาเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์
เว้นแต่ที่มบีญัญตัไิว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบญัญตันิี้

สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสยีงชี้ขาด

มาตรา๒๙ การปรึกษาหารือในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็น
กิจการเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะห้าม
ปรกึษาหารอืในเรื่องนอกเหนอือ�านาจหน้าที่

มาตรา๓๐ การประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัย่อมเป็นการเปิดเผย
ตามลักษณะที่จะได้ก�าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่การประชุมลับย่อมมีได้เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอ 
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกันมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ�านวนสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัซึ่งมาประชมุร้องขอ

มาตรา๓๑ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้แต่ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิที่
จะไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชน์ส�าคญัขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

[มาตรา ๓๑ แกไ้ขโดยพระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั(ฉบบัที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา ๓๒ สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอาจเสนอข้อสอบถามต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ
อันเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคและให้หัวหน้าหน่วยงานราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิซึ่งมาปฏบิตัหิน้าที่ในเขตจงัหวดั
ชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ทั้งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
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หัวหน้าหน่วยงานราชการดังกล่าวชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อประธานสภา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัภายในเวลาอนัสมควรกไ็ด้

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบ
ค�าถามเมื่อเหน็ว่าข้อเทจ็จรงินั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัความมั่นคงของชาตหิรอืเกี่ยวกบั
นโยบายของการบรหิารราชการส่วนกลางที่ยงัไม่สมควรเปิดเผย

มาตรา๓๓ สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมอี�านาจเลอืกสมาชกิสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการสามัญและมีอ�านาจเลือกบุคคลซึ่งมิได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระท�า
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในวงงานของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ทั้งนี้กิจการหรือการ
สอบสวนดังกล่าวต้องมิใช่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ
ข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัตามมาตรา๓๒

ให้สภาองค์การบริหารส ่วนจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามัญประจ�า 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุดหนึ่งเพื่อท�าหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการออก 
ข้อบญัญตัชิั่วคราวตามมาตรา๕๗

มาตรา๓๔ การประชมุของคณะกรรมการสามญัคณะกรรมการวสิามญัและ
คณะกรรมการสามญัประจ�าสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัตามมาตรา ๓๓ ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชมุ

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการ
ประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัโดยอนโุลม

๖. บทบำทหน้ำที่ในกำรประชุมสภำตำม
ระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำ

การประชมุสภาท้องถิ่นอาศยัระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่งได้บญัญัติให้ปลดักระทรวง
มหาดไทยเป็นผูร้กัษาการมอี�านาจตคีวาม วนิจิฉยั ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตั ิ
เพื่อด�าเนนิการตามระเบยีบว่าด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถิ่น
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กรณทีี่มปีัญหาโต้แย้งการปฏบิตัติามระเบยีบ หรอืระเบยีบไม่ได้ก�าหนดไว้ก็
ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผูว้นิจิฉยัและใช้บงัคบัไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน�าข้อโต้แย้งนี้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัยสั่งการ หรือใช้บังคับ
เฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อปลัดกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบลให้เสนอต่อนายอ�าเภอทราบ
เพื่อวินิจฉันสั่งการหรือใช้บังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้รายงาต่อ 
ผูว่้าราชการจงัหวดัเพื่อเสนอปลดักระทรวงมหาดไทยพจิารณา (ตามข้อ ๕ วรรคสอง)

๑. การประชุมสภาครั้งแรก
ตามระเบยีบ ข้อ ๖ ให้นายอ�าเภอ หรอืผูว่้าราชการจงัหวดัก�าหนดให้สมาชกิ

สภามกีารประชมุสภาครั้งแรก ภายใน ๑๕ วนันบัแต่ประกาศผลการเลอืกตั้งสมาชกิ
ครบตามจ�านวนแล้ว สิ่งที่ต้องท�าในการประชมุสภาครั้งแรก คอื

 ๑. ปฏญิาณตนในที่ประชมุ
 ๒. เลอืกประธานสภาท้องถิ่น
 ๓. เลอืกรองประธานสภาท้องถิ่น
 ๔. เลอืกเลขานกุารสภาท้องถิ่น
 ๕. ก�าหนดสมยัประชมุสามญัของปีนั้น และก�าหนดสมยัประชมุสามญั

สมยัแรกของปีถดัไป
๑.๑ ผู้ด�ารงต�าแหน่งชั่วคราว
ตามระเบยีบ ข้อ ๗ ในการประชมุสภาท้องถิ่นครั้งแรก ก�าหนดให้มผีู้ด�ารง

ต�าแหน่งชั่วคราวดงันี้
๑.๒ ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
ให้สมาชิกสภาที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาเป็นประธานสภาท้องถิ่น

ชั่วคราว แต่หากผู้มีคุณสมบัติตาม (๑) ไม่ยอมท�าหน้าที่ให้ผู้มีอายุสูงสุดรองลงมา 
ท�าหน้าที่แทน และในกรณทีี่มสีมาชกิสภามอีายสุูงสดุเท่ากนัมากกว่า ๑ คน ให้ใช้
วธิจีบัสลาก

๑.๓ หน้าที่ประธานสภาชั่วคราว
  (๑) น�าสมาชกิกล่าวค�าปฏญิาณตน
  (๒) ด�าเนนิการเลอืกประธานสภาท้องถิ่น
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  (๓) รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัทราบ ภายใน๗ วนั นบัแต่วนัที่สภาลงมติ

๑.๔ การพ้นจากต�าแหน่งประธานสภาชั่วคราว
การพ้นจากต�าแหน่งประธานสภาชั่วคราวนั้น ก�าหนดให้พ้นจากต�าแหน่งใน

กรณทีี่ผู้ว่าราชการจงัหวดัมคี�าสั่งแต่ตั้งประธานสภาเทศบาล

๒. เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว
ให้ปลดัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานกุารสภาท้องถิ่นในครั้งนั้น
๒.๑ การเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และ

เลขานุการท้องถิ่น
 ๑.การเลือกประธานสภาท้องถิ่น
การเลอืกประธานสภาท้องถิ่น ประกอบไปด้วยวธิกีาร การเสนอชื่อ การลง

คะแนนการตรวจนบัคะแนน การรายงานผล โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้
  ๑.๑) การเสนอชื่อ
ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ก�าหนดให้สมาชกิสภาสามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รบั

การแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา ดงันี้
  (๑) สมาชกิสภา ๑ คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รบัการแต่งตั้ง

ให้เป็นประธานสภาได้เพยีง ๑ ชื่อ
  (๒) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมสีมาชกิสภาออกเสยีงรบัรองอย่างน้อย  

๒ คน
  (๓) หากมกีารเสนอชื่อผูส้มควรได้รบัการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา

เพยีง ๑ คน ให้ถอืว่าผู้นั้นได้รบัเลอืก (ตามระเบยีบข้อ ๑๔)
  ๑.๒) การลงคะแนน
ให้สมาชกิสภาเขยีนชื่อตวั และชื่อสกลุของผู้ถูกเสนอ จ�านวน๑ ชื่อ และให้

สมาชกิสภาหย่อนบตัรที่เขยีนชื่อเหมอืนการลงคะแนนลบั ตาม ข้อ ๗๕ วรรคสาม 
โดยประธานสภาเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามล�าดับอักษรน�าซองมาใส่ในหีบที่จัดไว้
ต่อหน้าประธานที่ประชมุ

  ๑.๓) การตรวจนับคะแนน
ประธานชั่วคราวเชญิสมาชกิสภาไม่น้อยกว่า ๒ คน มาช่วยนบัโดยที่ผู้ได้รบั

เลอืกมคีณุสมบตั ิดงันี้
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  (๑) เป็นผู้ที่ได้รบัคะแนนสูงสดุ
  (๒) หากมผีู้ที่ได้รบัคะแนนเท่ากนั ให้ลงคะแนนใหม่โดยวธิเีดมิอกี

ครั้ง (ตาม ๑.๒)
  (๓) หากคะแนนยงัเท่ากนัอกีให้ใช้วธิจีบัสลาก โดยวธิกีารจบัสลาก

นี้ให้เป็นไปตามระเบยีบ ข้อ ๘ วรรคสาม ดงันี้
   (๓.๑) ประธานชั่วคราวจดัให้ตกลงกนัว่าใครจะจบัสลากก่อน
   (๓.๒) ถ้าตกลงกนัไม่ได้ ให้ประธานชั่วคราวจบัสลากว่าใครจะ

จบัสลากก่อน
   (๓.๑) บตัรสลาก ต้องมชีนดิ ส ีขนาด เหมอืนกนั มจีานวนเท่า

คนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” ๑ 
บตัร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รบัเลอืกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”

  ๑.๔) การรายงานผล
    ประธานสภาชั่วคราวมีหน้าที่รายงานผลต่อผู้ว่าราชการ

จงัหวดั ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัเลอืก
 ๒) การเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
เมื่อมีการเลือกประธานสภาได้แล้ว ให้สภาท้องถิ่นดาเนินการเลือกรอง

ประธานสภาและเลขานกุารสภา ซึ่งการเลอืกรองประธานสภาและเลขานกุารสภานี้
จะต้องเลอืกในการประชมุสภาครั้งแรก

จ�านวนรองประธานสภาสามารถมไีด้ตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งเทศบาลให้
ม ีรองประธานสภาได้ จ�านวน ๑ คน

  ๒.๑) การเสนอชื่อ
  วิธีการเลือกรองประธานสภา ให้ใช้วิธีเดียวกับการเลือกประธาน

สภา ตามระเบยีบข้อบงัคบั ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง แต่กรณทีี่มคีะแนนเท่ากนัเป็นครั้งที่ ๒ 
ให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด

  ๒.๒) การรายงานผล
  ประธานชั่วคาวมีหน้าที่รายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 

๗ วนั นบัแต่วนัเลอืก
๓) การเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
วิธีการเลือกเลขานุการสภา ให้ประธานสภาใช้วิธีเดียวกับการเลือกรอง

ประธานสภา ตามระเบยีบบงัคบั ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บงัคบั การเลอืกเลขานกุาร
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สภาให้เลือกจากสมาชิกสภา หรือพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น และเมื่อได้
เลขานกุารสภาแล้ว ให้เลขานกุารสภาชั่วคราวพ้นจากต�าแหน่ง

๔) กรณีต�าแหน่งว่างลง
ตามระเบยีบ ข้อ ๑๕ ได้ก�าหนดวา่เมื่อประธานสภาทอ้งถิ่นหรอืรองประธาน

สภาท้องถิ่น พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบอายสุภา ให้สภาด�าเนนิการเลอืกประธานสภา
และรองประธานสภาแทนในต�าแหน่งที่ว่าง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่พ้นจาก
ต�าแหน่ง 

๓. อ�านาจหน้าที่
๓.๑ ประธานสภาท้องถิ่น
ตามระเบยีบ ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิ่น มอี�านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้
 ๑) ด�าเนนิกจิการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก�าหนด
 ๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าว

อภปิรายสนบัสนนุหรอืคดัค้านญตัต ิในที่ประชมุสภาท้องถิ่น
 ๓) บงัคบับญัชาการงานในสภาท้องถิ่น
 ๔) รกัษาความสงบเรยีบร้อยในสภาท้องถิ่น
 ๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกจิการภายนอก
 ๖) อ�านาจและหน้าที่อื่นตามที่มกีฎหมายก�าหนดไว้ หรอืตามที่ก�าหนด

ไว้ในระเบยีบนี้
๓.๒ รองประธานสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิ่น มีอ�านาจหน้าที่ในการช่วย

ประธานสภาท้องถิ่นตามอ�านาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นที่ก�าหนดไว้ หรือ
ปฏบิตัหิน้าที่ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย

๓.๓ เลขานุการสภา
ตามระเบยีบข้อ ๑๘ เลขานกุารสภา มหีน้าที่ดงันี้
 ๑) แจ้งนดัประชมุสภาท้องถิ่นตามค�าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
 ๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสั่ง หนงัสอืสั่งการ 

หรือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่
ประชมุสภาท้องถิ่น

 ๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท�าระเบียบวาระการประชุมสภา
ท้องถิ่น
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 ๔) เชญิประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏบิตัหิน้าที่
 ๕) จดัท�ารายงานการประชมุสภาท้องถิ่น
 ๖) เกบ็รกัษาข้อมูลข่าวสาร หรอืเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผย

ได้ต่อเมื่อได้รบัอนญุาตจากประธานสภาท้องถิ่น
 ๗) ช่วยเหลอืประธานสภาท้องถิ่นในการควบคมุการนบัคะแนนเสยีง
 ๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน

สภาท้องถิ่น
 ๙) หน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี่หรือกระท�ากิจการอื่นตามที่

ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายในการประชมุสภา ถ้าไม่มเีลขานกุารสภา หรอืมแีต่
ไม่อยู ่หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่ได้ให้สภาเลอืกสมาชกิสภาคนหนึ่งเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าที่
เลขานกุารสภาชั่วคราว โดยใช้วธิกีารเลอืกตามระเบยีบข้อ ๑๓

๔. การประชุมสภาท้องถิ่น
การประชมุสภาท้องถิ่นม ี๔ ประเภท คอื ๑) การประชมุสภาสมยัแรก ๒) 

การประชมุสามญั ๓) การประชมุวสิามญั และ ๔) การเรยีกประชมุกรณไีม่มปีระธาน
สภาหรอืประธานสภาไม่เรยีกประชมุ โดยจะได้กล่าวในรายละเอยีดต่อไป

ในส่วนของการก�าหนดจ�านวนสมัยประชุมสามัญประจ�าปี ให้สภาเทศบาล
ก�าหนดว่าการประชมุสมยัสามญัประจ�าปีแต่ละสมยัในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมยั
ในปีนั้นมกี�าหนดกี่วนั และให้ก�าหนดวนัเริ่มประชมุสมยัประชมุสามญัประจ�าปีสมยั
แรกของปีถดัไปและมกี�าหนดกี่วนั เมื่อสภาท้องถิ่นมมีต ิแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น
ทาเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�านักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณทีี่ไม่ได้ก�าหนดสมยัประชมุสามญัประจ�าปีไว้ หรอื
ไม่ได้ก�าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ�าปีสมัยแรกในปีถัดไป หรือมีความจ�าเป็น
ต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ�าปี หรือวันเริ่มประชุมสามัญประจ�าปีที่
ก�าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน�าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ�าปีอื่น 
หรอืในสมยัประชมุวสิามญักไ็ด้ การประชมุสภาท้องถิ่น ประกอบไปด้วย ๓ ประเภท 
ดงันี้

๔.๑ การประชุมสภาครั้งแรก
๔.๒ การประชุมสามัญ
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เทศบาล ตามมาตรา ๒๔ ได้ก�าหนดให้มจี�านวนสมยัประชมุได้ปีละ ๔ สมยั 
มาตรา ๒๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเตมิถงึฉบบั
ปัจจบุนั) ได้บญัญตัใิห้

 (๑) สภาเทศบาลก�าหนดสมยัประชมุสามญัได้มกี�าหนดไม่เกนิ ๓๐ วนั
 (๒) แต่กรณีจ�าเป็นสามารถขยายเวลาได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจาก 

ผู้ว่าราชการจงัหวดั
๔.๓ การประชุมวิสามัญ
เป็นการประชมุนอกสมยัการประชมุสามญั โดยมคีวามจ�าเป็นของการประชมุ

เพื่อประโยชน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นเทศบาล ตามมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเตมิถงึฉบบัปัจจบุนั) ได้บญัญตัใิห้

 (๑) ประธานสภา นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาจ�านวนไม่ต�่ากว่า 
ครึ่งหนึ่งสามารถยื่นค�าร้องขอเปิดประชมุจากผู้ว่าราชการจงัหวดั

 (๒) ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นผู้เรยีกประชมุวสิามญั
 (๓) สมยัประชมุมกี�าหนดไม่เกนิ ๑๕ วนั
 (๔) หากต้องการขยายวันประชุมจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

ผู้ว่าราชการจงัหวดัก่อน

๕. การเรียกประชุมสภาท้องถิ่น
 ๑) ให้ประธานสภาท�าหนงัสอืแจ้งสมาชกิสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า และ

ปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ ส�านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก�าหนดวันเปิด

สมยัประชมุ ไม่น้อยกว่า ๓ วนัยกเว้นการประชมุเร่งด่วนจะแจ้งก�าหนดให้ปิดประกาศ
ได้น้อยกว่า ๓ วนั แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนก�าหนดเวลาเปิดสมยัประชมุ

 ๒) บอกนัดในที่ประชุม และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ไม่ได้มา
ประชมุให้ทราบล่วงหน้าด้วย

 ๓) กรณปีระชมุเร่งด่วน สามารถนดัประชมุล่วงหน้าน้อยกว่า ๓ วนัได้ 
แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนก�าหนดเวลาเปิดสมยัประชมุ และต้องระบเุหตุ
อนัรบีด่วนในหนงัสอืด้วย

๕.๑ สิ่งที่ต้องปฏิบัติในการเรียกหรือนัดประชุม
 ๑) ส่งระเบียบวาระไปพร้อมกัน เว้นแต่มีเหตุรีบด่วนให้แจ้งในขณะ 

เปิดประชมุ
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 ๒) ประชาสัมพันธ์ก�าหนดวัน เวลา และเรื่อง ให้ประชาชนทราบ
หมายเหตกุารจดัระยะเวลาวาระเป็นไปตามข้อ ๒๗

๕.๒ สิทธิของประชาชนในการเข้าฟังการประชุม
ตามระเบยีบข้อ ๒๔ วรรคสอง ก�าหนดให้ประชาชนมสีทิธเิข้าฟังการประชมุ

สภาท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาท้องถิ่นก�าหนด (เป็นระเบียบของ
สภาท้องถิ่น)

๕.๓ สิ่งที่ต้องด�าเนินการในการประชุมสภา
ตามระเบยีบข้อ ๒๕ ก�าหนดให้
 ๑) เมื่อถงึกาหนดเวลานดั เลขานกุารสภาให้สญัญาณเรยีกสมาชกิสภา

เข้าห้องประชมุ
 ๒) ให้ประธานตรวจดูว่าสมาชกิสภาเข้าประชมุครบองค์ประชมุหรอืไม่
 ๓) การนบัองค์ประชมุ
  (๑) หากสมาชิกสภาไม่ได้ลงชื่อ แต่เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามา

ประชมุ
  (๒) หากสมาชกิสภาลงชื่อไว้ แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชมุไม่ให้นบั และ

ถอืว่าขาดประชมุ
 ๔) ถ้าไม่ครบองค์ประชมุและพ้นก�าหนดเวลานดั ๑ ชั่วโมง ให้ด�าเนนิการ 

ดงันี้
  (๑) ให้ประธานสภาสั่งเลื่อนการประชมุ
  (๒) ให้ถอืว่าสมาชกิสภาไม่อยู่ขาดประชมุ
 ๕) การแจ้งเลื่อนการประชมุให้ใช้วธิเีกี่ยวกบัการนดัประชมุ
๕.๔ ประธานในที่ประชุมสภา
 ๑) ปกติให้ประธานสภาและรองประธานสภาตามล�าดับเป็นประธานที่

ประชมุ
 ๒) ในกรณปีระธานสภาและรองประธานสภาไม่อยู่หรอื ไม่ยอมปฏบิตัิ

หน้าที่
  (๑) ให้สมาชกิอายสุูงสดุ หรอืรองลงมาตามล�าดบั
  (๒) เป็นประธานชั่วคราวเพื่อเลือกสมาชิกกันเองเป็นประธานที่

ประชมุคราวนั้น
  (๓) วธิกีารเลอืก ให้เสนอชื่อ แล้วลงคะแนนโดยวธิยีกมอื
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 ๓) เมื่อประธานสภา / รองประธานสภา / ยอมเข้ามาปฏบิตัหิน้าที่ ใน
ระหว่างการเลอืกให้ระงบัการเลอืก ถ้าเลอืกได้แล้วให้ผู้ได้รบัเลอืกพ้นหน้าที่ และให้
ประธานสภา / รองประธานสภาเป็นประธานที่ประชมุต่อไป

๕.๕ การประชุมตามระเบียบวาระ
 ๑) ให้ด�าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระเว้นแต่ ที่ประชมุสภาจะตกลง

กนัเป็นอย่างอื่นในการประชมุคราวนั้น และโดยทั่วไปวาระการประชมุจะเรยีงลาดบั
ก่อนหลงั ดงันี้

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ
 (๒) รบัรองรายงานการประชมุ
 (๓) กระทู้ถาม
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพจิารณาเสรจ็แล้ว
 (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
 (๖) เรื่องอื่น ๆ
๒) การสั่งปิดประชุมประธานจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ 

เว้นแต่กรณเีกดิเหตอุลเวง ตามระเบยีบข้อ ๑๒๑ หาก
 (๑) ถ้าประธานฝ่าฝืน (สั่งปิดก่อน) ให้สมาชกิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งที่มอียูใ่นที่ประชมุ เหน็ว่าให้เปิดประชมุต่อไป ให้ประชมุต่อไปตามระเบยีบวาระ
จนหมด และให้รองประธานสภาเป็นประธานที่ประชมุ ถ้ารองประธานสภาไม่อยูห่รอื
ไม่สามารถปฎบิตัหิน้าที่ได้ให้สมาชกิเลอืกกนัเองเป็นประธานที่ประชมุ (วธิกีารตาม
ระเบยีบข้อ ๒๖)

 ๓) วาระการประชุมที่ยังไม่ได้ประชุมให้ประธานสภาจัดวาระนั้นเข้าใน
ระเบยีบวาระการประชมุในครั้งต่อไป

๕.๖ การพักประชุม 
ตามระเบยีบข้อ ๓๐ จะพกัการประชมุได้ต้อง
 ๑) ประธานสภาเหน็เป็นการสมควร
 ๒) สั่งพกัการประชมุไว้ชั่วคราวกไ็ด้ (ควรก�าหนดเวลาให้ชดัเจน)
๕.๗ การประชุมโดยเปิดเผย - ลับ
การประชมุปกตเิป็นการประชุมโดยเปิดเผยเว้นแต่
 ๑) กฎหมายหรอืระเบยีบก�าหนดให้ประชมุลบั เช่น ประชมุเพื่อพจิารณา

ความประพฤตขิองสมาชกิสภา (แต่ผู้ที่ถูกอภปิรายอาจขอให้ประชมุเปิดเผยได้)
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 ๒) ผู้บริหาร / สมาชิก ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของที่ประชุมร้องขอให้
ประชมุลบั โดยทาเป็นหนงัสอื / เสนอด้วยวาจาในการประชมุ (ระเบยีบข้อ ๓๑ วรรค
สอง) (ไม่ต้องขอมต)ิ 

การประชุมลับ
ประธานสภาสั่งให้ผูไ้ม่มส่ีวนเกี่ยวข้องออกจากที่ประชมุ จนพ้นระยะที่จะฟัง

การประชมุได้ตามระเบยีบ ข้อ ๓๒ ระบวุ่าการประชมุสภาท้องถิ่นเพื่ออภปิรายเกี่ยว
กบัความประพฤตขิองสมาชกิสภาท้องถิ่น เนื่องจากเหน็ว่า มคีวามประพฤตใินทาง
ที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกระท�าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ 
หรือเรื่องที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดตามความในหมวด ๙ แห่ง
ระเบยีบนี้ให้ประชมุลบั เว้นแต่สมาชกิสภาท้องถิ่นผูถ้กูล่าวหาจะขอให้ประชมุเปิดเผย

๕.๘ รายงานการประชุม
 ๑) ต้อให้คณะกรรมการตรวจรายงานได้ตรวจสอบ
 ๒) ท�าส�าเนารายงานที่ได้ตรวจสอบแล้ว (อย่างน้อย ๒ ฉบบั) ให้สมาชกิ

ตรวจดูก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า ๑ วัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการ
ประชมุนั้น

 ๓) การแก้ไขถ้อยค�าในรายงานการประชมุให้กระท�าโดยมตขิองที่ประชมุ
สภาท้องถิ่นรายงานการประชมุสภาท้องถิ่นทกุครั้ง อย่างน้อยจะต้องมรีายชื่อสมาชกิ
สภาท้องถิ่นมาประชมุ ลาประชมุ และขาดประชมุ

 ๔) ให้ประธานสภาลงชื่อเป็นหลกัฐานว่าสภารบัรองแล้ว
 ๕) การเปิดเผยรายงานการประชมุลบั เป็นไปตามมตขิองสภา โดยให้

เลขานกุารสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชมุที่สภาท้องถิ่นมมีตริบัรองแล้ว
ในที่เปิดเผย ณ ส านกังานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

 ๖) ข้อความใด ๆ อนัเกี่ยวกบัความปลอดภยัหรอืประโยชน์สาคญัของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูบ้รหิารท้องถิ่นหรอืสมาชกิสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่น ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้
โฆษณา ถ้าที่ประชมุสภาท้องถิ่นมมีตเิหน็ชอบกใ็ห้เป็นไปตามที่ร้องขอ

 ๗) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชมุยงัไม่ได้ตรวจสอบ หรอืสภายงัไม่ได้รบัรอง หรอืที่สภาท้องถิ่นได้รบัรองแล้ว
แต่ประธานสภาท้องถิ่นยงัไม่ได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็นหลกัฐาน เพราะเหตคุรบอายขุอง
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สภาท้องถิ่นหรอืมกีารยบุสภาท้องถิ่น ให้เลขานกุารสภาท้องถิ่นบนัทกึเหตกุารณ์นั้น
ไว้และเป็นผู้รบัรองรายงานการประชมุนั้น

 ๘) การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้เป็นไปตามมติของสภา 
ท้องถิ่น

๖. การเสนอญัตติ
ญัตติมี ๒ ประเภท คือ ๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น และ ๒)  

ญตัตริ่างข้อบญัญตัิ
การเสนอญัตติมีระเบียบ ดังนี้
๑) การเสนอญตัตติ้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนงัสอืยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

และมสีมาชกิสภาท้องถิ่นรบัรองอย่างน้อย ๒ คน เว้นแต่มสีมาชกิน้อยกว่า ๘ คน 
ให้สมาชกิรบัรอง ๑ คน

๒) กรณีสมาชิกเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ต้องให้ผู้บริหาร
รบัรองด้วย (ร่างข้อบญัญตัเิกี่ยวด้วยการเงนิ ตามระเบยีบ ข้อ ๔๔)

๓) การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติใด ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ หรือ
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอตามกฎหมายว่า
ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบญัญตัทิ้องถิ่นไม่ต้องมผีู้รบัรอง

๔) ญตัตทิี่อาจเสนอด้วยวาจา แต่ต้องมสีมาชกิสภาท้องถิ่นรบัรอง ดงันี้
 (๑) ขอให้รบัรองรายงานการประชมุ
 (๒) ขอให้รบัรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการ
 (๓) ขอให้ปรึกษาเป็นการด่วน หรอืญตัติขอให้พจิารณาร่างข้อบญัญตัิ

สามวาระรวดเดยีว ตามระเบยีบข้อ ๔๕
 (๔) ญตัตทิี่ได้ก�าหนดไว้ในระเบยีบข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง
 (๕) ญัตติที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นควรอนุญาตการบรรจุญัตติที่เสนอ

ด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
คราวนั้น

๕) วธิกีารเสนอญตัติ
 (๑) ยกมอืขึ้นพ้นศรีษะเมื่อประธานอนญุาตจงึกล่าวได้ ณ ที่ของตน หรอื

ที่จดัไว้
 (๒) การรบัรอง : วธิยีกมอืขึ้นพ้นศรีษะ
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๗. การบรรจุญัตติ
 (๑) ประธานสภาต้องบรรจญุตัตทิี่เสนอมาเข้าระเบยีบวาระภายในเวลา

อนัสมควรในสมยัประชมุนั้น
 (๒) ญัตติที่เสนอด้วยวาจา ประธานสภาต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระใน

การประชมุคราวนั้น
 (๓) กรณีที่มีเหตุจ�าเป็นให้ไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการ

ประชมุสภาได้ให้บรรจเุข้าระเบยีบวาระการประชมุในสมยัประชมุถดัไป และให้แจ้ง
เหตจุ�าเป็นนั้นต่อสภาท้องถิ่นในสมยัประชมุนั้น

๗) ห้ามีการเสนอญัตติอื่น ในขณะที่สภาท้องถิ่นก�าลังประชุมเพื่อปรึกษา
ญตัตใิดอยู่ยกเว้น

 (๑) ขอแปรญตัตริ่างข้อบญัญตัทิี่ไม่ใช่ร่างข้อบญัญตังิบประมาณ
 (๒) ขอให้ส่งปัญหาไปยงัคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามหมวด ๘ แห่ง

ระเบยีบนี้
 (๓) ขอให้ลงมติ
 (๔) ขอให้แยกประเดน็พจิารณา หรอืแยกประเดน็ลงมติ
 (๕) ขอให้ปิดอภปิราย
 (๖) ขอให้เปิดอภปิรายต่อไป
 (๗) ขอให้เลื่อนการปรกึษา
 (๘) ขอให้ประธานสภาท้องถิ่นพจิารณาใช้อ�านาจตามข้อ ๑๑๘ ข้อ ๑๒๐ 

หรอื ข้อ ๑๒๑ ตามระเบยีบนี้
 (๙) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่

กฎหมายให้อ�านาจไว้
 (๑๐) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรกึษา ถ้าที่ประชมุมมีตหิรอืเหน็ชอบในญตัติ

ให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรกึษา ญตัตเิดมิเป็นอนัตกไป เว้นแต่ญตัตนิั้นเป็นญตัตเิกี่ยวด้วย
กบัข้อบญัญตัิ

๘. ร่างข้อบัญญัติ 
ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึก ประกอบด้วย
 ๑) หลกัการของร่างข้อบญัญตัิ
 ๒) เหตผุลที่เสนอร่างข้อบญัญตัิ
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๘.๑ การเสนอร่างข้อบัญญัติ
เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมา และตรวจ 

เห็นถูกต้องตามระเบียบการประชุมนี้แล้ว ต้องส่งส�าเนาให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันก่อนการประชุม ยกเว้นกรณีประชุมรีบด่วน ต้องแจ้ง 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนเวลาประชุม ส�าหรับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นซึ่งได้ออกข้อบญัญตัทิ้องถิ่นชั่วคราว ต้องน�าเสนอ

ข้อบญัญตัท้ิองถิน่ชัว่คราวนัน้เข้าระเบยีบวาระก่อนร่างข้อบญัญตัอิืน่
๘.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
 ๑) การพจิารณาร่างข้อบญัญตั ิต้องพจิารณาเป็น ๓ วาระ แต่ที่ประชมุ

สภาจะอนมุตัใิห้พจิารณา ๓ วาระรวดเดยีวได้ โดยผู้บรหิารท้องถิ่นหรอืสมาชกิสภา
ท้องถิ่นจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ�านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชมุจะเป็นผู้เสนอกไ็ด้ 
เมื่อที่ประชมุสภาท้องถิ่นอนมุตัใิห้พจิารณา ๓ วาระรวดเดยีวแล้ว การพจิารณาวาระ
ที่ ๒ ให้ที่ประชมุสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญตัตเิตม็สภา โดยให้ประธานที่ประชมุ
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติ

 ๒) การพจิารณาร่างข้อบญัญตังิบประมาณ จะพจิารณา ๓ วาระ โดย
จะพิจารณารวดเดียวไม่ได้ และในวาระ ๒ ต้องก�าหนดเวลาเสนอค�าแปรญัตติไม่
น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นบัแต่สภามมีตริบัหลกัการ

 ๓) วาระการพจิารณา
  (๑) วาระที่ ๑ เรื่อง รบัหรอืไม่รบัหลกัการ และห้ามให้มกีารลงมติ

ก่อนที่สมาชกิสภา ได้อภปิรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว หรอืสภาจะให้คณะกรรมการ
สภาพจิารณาก่อนรบัหลกัการกไ็ด้

  (๒) วาระที่ ๒ ควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งร่างข้อบญัญตั ิ

งบประมาณรายจ่ายฯ 
ถ้าสภาไม่รบัหลกัการร่างข้อบญัญตังิบประมาณ
 ๑) ให้ประธานสภาน�าปรึกษาเพื่อเลือกสมาชิกเป็นกรรมการใน 

คณะกรรมการหาข้อยตุ ิ(ใช้วธิเีลอืกรองประธานสภา)
 ๒) แจ้งมต ิและรายชื่อกรรมการ ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัและนายอ�าเภอ

ทราบภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัที่สภาไม่รบัหลกัการ
 ๓) แจ้งมตใิห้ผู้ว่าราชการจงัหวดัทราบภายในวนัถดัจากวนัมมีติ
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๘.๓ ร่างข้อบัญญัติตกไป
 ๑) ร่างข้อบญัญตัทิี่สภาไม่รบัหลกัการ
 ๒) ร่างข้อบญัญตัทิี่สภาลงมตไิม่ให้ตราเป็นข้อบญัญตัิ
ผลเมื่อร่างข้อบัญญัติตกไป
 ๑) ถอืว่าร่างข้อบญัญตันิั้นตกไป เว้นแต่กฎหมายก�าหนดเป็นอย่างอื่น
 ๒) ห้ามเสนอญตัตร่ิางข้อบญัญตัทิี่มหีลกัการเดยีวกนัในสมยัประชมุนั้น

อกี เว้นแต่ประธานสภาอนญุาตเมื่อเหตกุารณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
๘.๔ การถอนญัตติ ค�าแปรญัตติ แก้ไขข้อความ หรือขอถอนชื่อ
การขอถอนญตัตหิรอืค�าแปรญตัต ิจะกระท�าเมื่อ
 ๑) ต้องการแก้ไขข้อความในญตัตริ่างข้อบญัญตัทิี่เปลี่ยนหลกัการ
 ๒) ขอถอนชื่อจากการเป็นผูร้บัรองหรอืผูร่้วมเสนอญตัตจิะกระท�าเมื่อใด

กไ็ด้ เว้นแต่ ได้จดัเข้าระเบยีบ วาระแล้วจะท�าได้ต้องได้รบัความยนิยอมจากที่ประชมุ
สภา หรอืที่ประชมุคณะกรรมการแปรญตัต ิ(ค�าแปรญตัตชิั้นคณะกรรมการฯ)

กรณีถือว่าถอนญัตติ
 ๑) ถงึวาระพจิารณาแล้ว ผู้เสนอหรอืผู้แปรญตัตไิม่ขออภปิราย หรอืไม่

อยู่ในที่ประชมุสภา
 ให้ถอืว่าได้ถอนญตัต ิ/ ค�าแปรญตัตนิั้น
 ๒) กรณผีู้บรหิารเสนอญตัต ิ/ แปรญตัต ิอาจมอบหมายให้รองนายกฯ 

เลขาฯ ที่ปรกึษาฯ
 เป็นผู้อภปิรายชี้แจงหรอืแถลงแทนกไ็ด้ แต่ต้องท�าเป็นหนงัสอื

๙. การอภิปราย
๙.๑ การกล่าวถ้อยค�าในที่ประชุมสภา
 ๑) สมาชกิสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค�าใดต่อที่ประชมุสภา

ท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้  
โดยให้ยนืกล่าว ณ ที่ของตนหรอื ณ ที่ซึ่งจดัไว้กไ็ด้ และต้องกล่าวกบัประธานสภา
ท้องถิ่น ให้ใช้เวลาตามสมควร หากใช้เวลาเกนิสมควรและมผีู้อื่นจะอภปิรายต่อไป 
ประธานอาจสั่งให้หยดุได้ เมื่ออภปิรายมา ๑๐ นาทแีล้ว (ตามระเบยีบข้อ ๖๗)

 ๒) การอภิปรายเฉพาะเรื่องที่ก�าลังปรึกษาห้ามกล่าวข้อความซ้าหรือ
นอกประเดน็
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 ๓) ห้ามใช้ค�าหยาบคายใส่ร้ายป้ายสผีู้ใด
 ๔) ห้ามกล่าวถงึชื่อบคุคลใดๆ เว้นแต่หากจ�าเป็น
 ๕) ห้ามน�าเอกสารมาอ่านในที่ประชมุฟัง เว้นแต่จ�าเป็น
 ๖) ห้ามน�าวตัถใุดๆ เข้ามาแสดง เว้นแต่ประธานอนญุาต
๙.๒ การอนุญาตให้อภิปราย และล�าดับการอภิปราย
 ๑) ให้ผู้เสนอญัตติ หรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน กรณี มีหลายคนให้

ประธานอนญุาตให้อภปิรายครั้งละ ๑ คน
 ๒) ผู้คดัค้าน (ถ้าม)ี
 ๓) ผู้สนบัสนนุผู้เสนอ หรอืผู้แปรญตัติ
 ๔) ผู้สนบัสนนุผู้คดัค้าน ให้อภปิรายสลบักนั ถ้าไม่มอีกีฝ่ายกไ็ห้ฝา่ยนั้น

อภปิรายต่อเนื่องได้
๙.๓ การปิดอภิปราย
การปิดอภิปรายจะกระท�าได้เมื่อ
 ๑) ไม่มผีู้ใดจะอภปิรายต่อไป
 ๒) ประธานเหน็ว่าได้อภปิรายกนัพอสมควรแล้วประธานเสนอให้วนิจิฉยั

ว่าควรปิดอภปิราย
หรอืไม่ เว้นแต่ อภปิรายกรณสีมาชกิถูกกล่าวหา ตามข้อ ๗๒ ให้อภปิราย

จนหมดข้อสงสยั ห้ามรวบรดัอภปิราย
 ๓) เมื่อปิดอภปิรายแล้วให้ประธานเสนอให้ลงมติ
๙.๔ การรักษาระเบียบการประชุม
 ๑) เมื่อประธานเตอืน สมาชกิต้องปฏบิตัติามทนัท ี(ตามระเบยีบข้อ ๖๖)
 ๒) เมื่อเหน็ว่ามผีูก้ระท�าผดิระเบยีบการประชมุ สมาชกิสภาอาจยนืหรอื

ยกเมอืร้องขอต่อประธานให้วนิจิฉยั
 ๓) ค าวนิจิฉยัเป็นเดด็ขาดและห้ามอภปิรายในเรื่องนี้อกี (ตามระเบยีบ

ข้อ ๗๐)
 ๔) ขณะอภิปราย ถ้าประธานยืน ให้สมาชิกระงับการอภิปรายแล้วนั่ง

ลงทนัทแีละสมาชกิต้องฟังประธาน
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๑๐. การลงมติสภา
๑๐.๑ วิธีการออกเสียงลงคะแนน
 ๑) เปิดเผย ให้ใช้วธิยีกมอืพ้นศรีษะ เว้นผู้บรหิาร / สมาชกิไม่น้อยกว่า 

๓ คน เสนอให้ใช้วธิยีนืขึ้น หรอื เรยีกชื่อตามล�าดบัอกัษร และที่ประชมุเหน็ชอบ
 ๒) ลบั
  (๑) ในกรณ ีกม. ก�าหนดให้ออกเสยีงลงคะแนนลบั
  (๒) ในกรณ ีผูบ้รหิาร / สมาชกิไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ที่อยูใ่นที่ประชมุ

เสนอให้ออกเสยีงลบัและสภาเหน็ชอบ
 ๓) วธิกีาร เขยีนเครื่องหมายบนกระดาษใส่กล่องที่จดัให้ แล้วประธาน

เรยีกชื่อตามล�าดบัอกัษรน�าซองมาใส่หบีด้วยตนเองต่อหน้าประธาน
๑๐.๒ การลงมติ
 ๑) ก่อนลงมติ ประธานต้องตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ถ้าไม่

ครบลงมตไิม่ได้
 ๒) หลกั “หนึ่งคนหนึ่งเสยีง”
 ๓) ประธานที่ประชุมออกเสียงในฐานะสมาชิก โดยไม่ต้องลงจากที่นั่ง

ประธานกไ็ด้
 ๔) ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน และให้ถือเอาคะแนนเสียงมากที่สุด

เป็นเกณฑ์
 ๕) กรณ ีประธานถามและไม่มผีู้ใดเหน็เป็นอย่างอื่นถอืว่าเหน็ชอบ
 ๖) กรณสีมาชกิเข้ามาเมื่อเริ่มลงคะแนนแล้ว
  (๑) กรณเีปิดเผย - มสีทิธอิอกเสยีงร่วมกบัฝ่ายที่ยงันบัคะแนนไม่

เสรจ็ได้
  (๒) กรณลีบั - มสีทิธอิอกเสยีงได้ก่อนประธานสั่งให้นบัคะแนน
๑๐.๓ การนับคะแนนและประกาศลงคะแนน
 ๑) เมื่อนบัเสรจ็แล้วประธานต้องประกาศคะแนนทนัท ีให้ประกาศด้วย

ว่าได้คะแนนข้างมากครบตามจ�านวนที่กฎหมายก�าหนดไว้หรอืไม่
 ๒) ให้ถอืเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ กฎหมายก�าหนดเป็นอย่างอื่น 

กรณคีะแนนเท่ากนัให้ประธานออกเสยีงเพิ่มอกีหนึ่งเสยีงชี้ขาด และอาจบอกเหตผุล
ด้วยหรอืไม่กไ็ด
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๑๑. กระทู้ถาม
๑๑.๑ ความหมายและประเภทกระทู้
กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหาร

ท้องถิ่นเกี่ยวกบัข้อเทจ็จรงิหรอืนโยบายอนัเกี่ยวกบังานในหน้าที่ของผูบ้รหิารท้องถิ่น 
กระทู้ถามม ี๒ ประเภท คอื

 ๑) กระทู้ถามทั่วไป ๒) กระทู้ถามด่วน
๑๑.๒ หลักเกณฑ์การตั้งกระทู้ถาม
 ๑) แต่ละกระทู้ที่ผู้ตั้งและซกัถามได้เพยีงคนเดยีว
 ๒) ในการประชมุครั้งหนึ่ง คนหนึ่งตั้งได้ ๑ กระทู้ ยกเว้นประธานสภา

อนญุาต
 ๓) ต้องไม่มลีกัษณะต้องห้าม ๘ ประการ ดงันี้
  (๑) มคีวามเชงิประชด เสยีดส ีหรอืแกล้งกล่าวใส่ร้าย
  (๒) เคลอืบคลมุ หรอืเข้าใจยาก
 (๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรอืได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรอืที่ตกไป
 (๔) เป็นเรื่องที่มปีระเดน็ค�าถามซ�้ากบักระทู้ถามซึ่งมผีู้เสนอมาก่อน
 (๕) เพื่อให้ออกความเหน็
 (๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย
 (๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระส�าคญั
 (๘) เพื่อทราบกจิการส่วนตวัของบคุคลใดๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกบังานในหน้าที่

ราชการ
 ๔) ท�าเป็นหนงัสอื (แนบท้ายระเบยีบ) และยื่นต่อประธานสภา เพื่อเสนอ

ล่วงหน้า และให้ประธานสภาส่งกระทู้ให้ผู ้บริหารเตรียมตอบ พร้อมบรรจุเข้า
ระเบยีบวาระภายใน ๗ วนั นบัแต่ส่งกระทู้ให้ผู้บรหิาร

๑๑.๓ กระทู้ถามด่วน
 ๑) กระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องเกี่ยวประโยชน์ส�าคัญหรือเหตุฉุกเฉิน

จ�าเป็นเร่งด่วนกระทบประชาชนอย่างร้ายแรงที่จะต้องรบีชี้แจง และด�าเนนิการโดย
ทนัที

 ๒) ประธานต้องรบีส่งให้ผูบ้รหิารเตรยีมตอบ พร้อมกบัก�าหนดเวลาตาม
ความส�าคญัและความสนใจของประชาชน
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 ๓) ประธานต้องอนญุาตให้ถามกระทู้ถามด่วนก่อน (ตามล�าดบั)
 ๔) เมื่อผู้บรหิารตอบแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ซกัถามได้อกี ๓ ครั้ง
๑๑.๔ การสิ้นผลของกระทู้ถาม
 ๑) การถอนกระทู้ถาม
  (๑) ผูต้ั้งกระทูถ้ามมสีทิธถิอนเมื่อใดกไ็ด้และห้ามผูน้ั้นยื่นกระทูถ้าม

ในเรื่องนั้นอกี
  (๒) ผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถาม/ไม่อยู่เมื่อถึงระเบียบวาระให้ถือว่าถอน

กระทู้ถามนั้น
 ๒) กระทูถ้ามตกไป เมื่อสมาชกิภาพของผูต้ั้งกระทูถ้ามสิ้นสดุลง ให้ถอืว่า

กระทู้ถามตกไป
๑๑.๕ การตอบกระทู้ถาม
 ๑) ผู้บรหิารมสีทิธไิม่ตอบเมื่อเหน็ว่าเป็นเรื่องที่ยงัไม่ควรเปิดเผย เพราะ

เกี่ยวกบัประโยชน์ส�าคญัของทางราชการ โดยต้องให้สภาทราบภายใน ๗ วนั
 ๒) ผูบ้รหิารขอเลื่อนการตอบได้ และขอให้ที่ประชมุโดยต้องชี้แจงเหตผุล

พร้อมก�าหนดเวลาที่จะตอบ หากนานเกนิไป (สภามสีทิธกิ�าหนดเวลาให้ตอบได้)
๑๑.๖ กระทู้ที่ยังไม่ตอบระงับไป
 ๑) ครบวาระสภาท้องถิ่น
 ๒) ยบุสภาท้องถิ่น
 ๓) ปิดสมยัประชมุ
 ๔) ผู้บรหิารพ้นจากต�าแหน่ง

๑๒. คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นม ี๒ ประเภท คอื
 ๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ�านวน  

๓ - ๗ คน
 ๒) คณะกรรมการวสิามญั ประกอบด้วยสมาชกิสภาท้องถิ่น หรอืบคุคล

ที่ไม่ได้เป็นสมาชกิสภาท้องถิ่น มจี�านวน ๓ - ๗ คนการตั้งคณะกรรมการวสิามญั
ของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภา
เทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวสิามญัได้ไม่เกนิ ๑ ใน ๔ ของ
จ�านวนกรรมการวสิามญัทั้งหมด
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๑๒.๑ หน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน 

เรื่องใดๆ อนัอยู่ในกจิการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่น
อาจแต่งตั้งคณะกรรมการวสิามญัเพื่อพจิารณากจิการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณเีศษ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นสามารถตั้งคณะอนกุรรมการสภาท้องถิ่นได้ตามสมควร

๑๒.๒ การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
 ๑) การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นกไ็ด้

 ๒) ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รบัรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ส่วนกรณทีี่ผู้บรหิารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมผีู้รบัรอง

 ๓) การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ�ากดัจ�านวน เว้นแต่ที่ประชมุมมีตเิป็น
อย่างอื่น

 ๔) สภาท้องถิ่นมอี�านาจเลอืกสมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืบคุคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ�าเป็นแก่
กจิการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดงันี้

 (๑) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ
 (๒) คณะกรรมการแปรญตัตริ่างข้อบญัญตัิ
 (๓) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเหน็สมควร
๑๒.๓ การพ้นจากต�าแหน่งของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะพ้นจากต�าแหน่ง เมื่อ
 ๑) ลาออกโดยยื่นหนงัสอืลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
 ๒) ตาย
 ๓) สมาชกิสภาพของสมาชกิสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสดุลง
 ๔) เลอืกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรอืงานที่ได้รบัมอบหมาย

เสรจ็สิ้นลง
 ๕) สภาท้องถิ่นมมีตใิห้พ้นจากหน้าที
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๗.กำรมีส่วนร่วมของประชำชนกับกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเทศไทยมรีฐัธรรมนูญมาแล้วถงึ ๑๙ ฉบบั ทกุฉบบัมหีลกัการที่ตรงกนั

ประการหนึ่งคอื ประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจสงูสดุที่เรยีกว่า อ�านาจอธปิไตยแม้ว่า
ในอดตีที่ผ่านมา ประชาชนไทยจะมไิด้มสี่วนร่วมในการเมอืงการปกครองเท่าที่ควร 
แต่เมื่อกระแสการเป็นประชาธิปไตยของโลกได้เข้าสู่ประเทศไทยก็ท�าให้ประชาชนรู้
ถงึการที่ตนควรมสีทิธ ิ เสรภีาพ และมสี่วนร่วมในทางการเมอืงมากขึ้น น�ามาสู่การ
ปฏิรูประบบการเมืองไทยที่เห็นได้ชัดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งให้ความส�าคัญ
กบักระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก

  การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
 การมส่ีวนร่วมของประชาชน หมายถงึ การกระจายอ�านาจให้ประชาชน

ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึง 
การจดัสรรทรพัยากรของชมุชนและของชาต ิที่จะส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติและความ
เป็นอยู่ของประชาชน การมสี่วนร่วมในการออกกฎหมายตลอดจนการมสี่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้อ�านาจหน้าที่ของรฐั การมส่ีวนร่วมของประชาชนมหีลายระดบั 
ตั้งแต่ระดบัร่วมรบัรู้ ร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ ร่วมรบัผดิชอบ และร่วมตรวจสอบ ดงันั้น 
ถ้าหากประชาชนมสี่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการตดัสนิใจในการด�าเนนิการต่าง ๆ 
ของท้องถิ่นแล้ว จะท�าให้การบรกิารสาธารณะต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นนท้องถิ่นสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการด�าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รับทราบขั้นตอนการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีผลให้ 
การด�าเนินการต่าง ๆ ของท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม  
ลดการทุจริต และความขัดแย้งในการท�างาน การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็น
หลกัการสากลที่ได้รบัการยอมรบัว่ามคีวามส�าคญัและจ�าเป็น ในสงัคมประชาธปิไตย 
กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศสะท้อนเจตนารมณ์ในการ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงาน
ภาครฐัภายใต้แนวคดิการบรหิารภาครฐัแบบมสี่วนร่วม (Participatory Governance) 
และแนวคิดธรรมาภิบาล(Good Governance) ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน มีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้านการมี
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ส่วนร่วมและก�าหนดหน้าที่ของภาครฐัในการเปิดให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม อาท ิ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบยีบส�านกันายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ นอกจากนี้  
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการยงัก�าหนดเรื่องการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ไว้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนถอืเป็นหวัใจหรอืเป็นองค์ประกอบที่ขาดมไิด้ การปกครองส่วนท้องถิ่น 
คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง หรือก�าหนดวิถีชีวิตและอนาคต 
ของชุมชนโดยคนในชุมชน โดยตั้งแต่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมา เป็นผลให้มกีารตราพระราช
บัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อาจกล่าวได้ว่า เป็นการเปิดศกัราชใหม่ของการกระจาย 
อ�านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ก่อให้เกดิหน่วยปกครองในระดบัพื้นที่เพิ่ม
มากขึ้นซึ่งนอกจากเทศบาลแล้ว

ยงัมอีงค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและองค์การบรหิารส่วนต�าบล นบัรวมจ�านวน 
กว่าหมื่นแห่งทั่วประเทศเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ต่อมาภายหลังยังมี
การประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช ๒๕๕๐ ที่เพิ่มอ�านาจ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นเป็นล�าดับ ดังนั้น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงเป็นความจ�าเป็น ดังจะเห็นได้ว่ามีการก�าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้มีการส่งเสริมการม ี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการท�างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมเีป้าหมายให้การท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจดุ แก้ปัญหาได้รวดเรว็ สร้างความ
โปร่งใส รวมทั้งเป็นวธิกีารที่ช่วยเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน ความเป็นเจ้าของ
ชุมชนและเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น ดังนั้น การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้อง
มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเกิดขึ้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถอืเป็นรากฐานของการพฒันาประชาธปิไตยนั่นเองด้วย
เหตุนี้รัฐธรรมนูญจึงได้บัญญัติให้รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน 
ท้องถิ่น ทั้งนี้ รฐัได้ส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลกั ในการ
จัดท�าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกระท�าได้ทั้งในด้าน 
การบรหิารจดัการ และด้านการเมอืงด้านการบรหิารจดัการ โดยประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการก�าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในท้องถิ่น ประชาชน
มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเมอืง ประชาชน
มส่ีวนร่วมในการเลอืกตั้ง การเสนอการออกกฎหมายท้องถิ่น การออกเสยีงประชามต ิ
การตรวจสอบอ�านาจรฐัในระดบัท้องถิ่น และการถอดถอนผู้บรหิารท้องถิ่น

  ความส�าคัญของการมีส่วนร่วม
๑. เพื่อต้องการให้ประชาชนเกิดความผูกพัน รู้สึกรัก และมีจิตส�านึกเป็น

เจ้าของท้องถิ่นร่วมกนั
๒. เพื่อให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นบรหิารงานด้วยความโปร่งใส ตรงกบัความ

ต้องการของประชาชน
๓. เพื่อให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของผู้บริหาร สภาท้องถิ่นและ

ข้าราชการทกุขั้นตอน

  ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับ

สาธารณชนจะช่วยสร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของ
โครงการหรือนโยบาย และบ่อยครั้งที่การมีส่วนร่วมของประชาชนน�ามาสู่การ
พจิารณาทางเลอืกใหม่ ๆ ที่น่าจะเป็นค�าตอบที่มปีระสทิธผิลที่สดุได้

๒. ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมจะต้องใช้เวลาและมค่ีาใช้จ่ายมากกว่าการตดัสนิใจฝ่ายเดยีว แต่การตดัสนิ
ใจฝ่ายเดยีวที่ไม่ค�านงึถงึความต้องการแท้จรงิของประชาชนนั้น อาจน�ามาซึ่งการโต้
แย้งคดัค้านหรอืการฟ้องร้องกนั อนัท�าให้ต้องเสยีค่าใช้จ่ายสงูในระยะยาว เกดิความ
ล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สดุ

๓. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและ 
ข้อผูกพนัอย่างมั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มคีวามแตกต่างกนั ช่วยสร้างความ
เข้าใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ลดข้อโต้แย้งทางการเมอืงและช่วยให้เกดิความชอบธรรม
ต่อการตดัสนิใจของรฐับาล
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๔. การน�าไปปฏิบัติง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�าให้
ประชาชนมีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจ
ได้เกดิขึ้น พวกเขากอ็ยากเหน็มนัเกดิผลในทางปฏบิตั ิและยงัอาจเข้ามาช่วยกนัอย่าง
กระตอืรอืร้นอกีด้วย

๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิดโอกาสให้ 
ฝ่ายต่าง ๆ  เข้ามาแสดงความต้องการและข้อห่วงกงัวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วย
ลดโอกาสของการโต้แย้งและการแบ่งฝ่าย ที่จะเป็นปัจจยัให้เกดิการเผชญิหน้าอย่าง
รนุแรงได้

๖. การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการ
ตัดสินใจที่โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความ 
น่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิดความชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจ
ในเรื่องที่มกีารโต้แย้งกนั

๗. การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มาท�างานร่วมกบัสาธารณชนในกระบวนการมส่ีวนร่วม พวก
เขาจะได้รบัรูถ้งึความห่วงกงัวล และมมุมองของสาธารณชนต่อการท�างานขององค์กร 
ซึ่งจะท�าให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชน 
ต่อกระบวนการและการตดัสนิใจขององค์กรได้

๘. การพฒันาภาคประชาสงัคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนคือ ท�าให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวน 
การตดัสนิใจของรฐั รวมทั้งเป็นการฝึกอบรมผูน้�า และท�าให้ประชาชนได้เรยีนรูท้กัษะ
การท�างานร่วมกนัเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมปีระสทิธภิาพในอนาคต

  เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน มี ๓ ประการ คือ
๑. การมอีสิรภาพในการเข้าร่วม หมายถงึ การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความ

สมคัรใจ
๒. ความเสมอภาคในการเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ทกุคนที่เข้าร่วมต้องมี

สทิธเิท่าเทยีมกนั
๓. ผู้เข้าร่วมต้องมคีวามสามารถพอที่จะเข้าร่วมกจิกรรม หมายถงึ มคีวาม

เข้าใจในเรื่องนั้น ๆ แต่หากกจิกรรมที่ก�าหนดไว้มคีวามซบัซ้อนเกนิความสามารถของ
กลุ่มเป้าหมาย ก็จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้พวกเขาสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ได้
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  ระดับของการมีส่วนร่วม
การแบ่งระดบัขั้นการมส่ีวนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้หลายวธิ ีขึ้นอยูก่บั

วัตถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็นส�าคัญ โดยมีข้อพึงสังเกตคือ  
ถ้าระดบัการมส่ีวนร่วมต�่า จ�านวนประชาชนที่เข้ามส่ีวนร่วมจะมาก และยิ่งระดบัการ
มส่ีวนร่วมสงูขึ้นเพยีงใด จ�านวนประชาชนที่เข้ามส่ีวนร่วมกจ็ะลดลงตามล�าดบั ระดบั
การมสี่วนร่วมของประชาชนเรยีงตามล�าดบัจากต�่าสดุไปหาสูงสดุ ได้แก่

๑. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต�่าสุด และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
แก่ประชาชน โดยวธิกีารต่างๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดง
นทิรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเหน็หรอืเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ

๒. ระดบัการเปิดรบัความคดิเหน็จากประชาชน เป็นระดบัขั้นที่สงูกว่าระดบั
แรก กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  
เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินข้อดีข้อเสียของโครงการอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น  
การจดัท�าแบบสอบถามก่อนรเิริ่มโครงการต่างๆ หรอืการบรรยายและเปิดโอกาสให้
ผู้ฟังแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๓. ระดบัการปรกึษาหารอื เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผูว้างแผน
โครงการและประชาชน เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่างๆ 
เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟัง 
ความคดิเหน็ เป็นต้น

๔. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ผู้วางแผนโครงการ
กับประชาชนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะ
เกิดขึ้นจากการด�าเนินการโครงการ เหมาะที่จะใช้ส�าหรับการพิจารณาประเด็นที่มี
ความยุ ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ปัญหา 
ข้อขดัแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนปีระนอมกนัเป็นต้น

๕. ระดบัการร่วมปฏบิตัิ เป็นระดบัที่ผู้รบัผดิชอบโครงการกบัประชาชนร่วม
กันด�าเนินโครงการ เป็นขั้นการน�าโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตาม
วตัถปุระสงค์ที่วางไว้

๖. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม 
โดยประชาชน เพื่อแก้ปัญหา ข้อขดัแย้งที่มอียูท่ั้งหมด เช่น การลงประชามต ิแต่การ
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ลงประชามตจิะสะท้อนถงึความต้องการของประชาชนได้ดเีพยีงใด ขึ้นอยู่กบัความ
ชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสีย
ของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใด โดยใน
ประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้
รฐับาลต้องปฏบิตัติาม แต่ส�าหรบัประเทศไทยนั้น รฐัธรรมนูญฉบบัปัจจบุนับญัญตัิ
ให้ ผลของการประชามตมิทีั้งแบบที่มขี้อยตุโิดยเสยีงข้างมาก และแบบที่เป็นเพยีง
การให้ค�าปรกึษาแก่คณะรฐัมนตรซีึ่งไม่มผีลบงัคบัให้รฐับาลต้องปฏบิตัติามแต่อย่างใด

  ปัญหาในการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชน
๑. เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนขาดการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด และความ

ส�าคญัของการมสี่วนร่วมของประชาชน
๒. โครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบายยงัไม่เอื้อต่อการมสี่วนร่วม

อย่างเพยีงพอ
๓. การขาดแคลนผู้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน
๔. ปัญหาเรื่องวฒันธรรมการเมอืงและความพร้อมของประชาชน
๕. ปัญหาด้านความพร้อมของภาครฐั
๖. การไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่จะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้ว

หรอืยงั หรอืหน่วยงานของรฐัเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมมากน้อยเพยีง
ใด ท�าให้ผูป้ฏบิตังิานไม่สามารถท�างานให้ดขีึ้นได้เพราะไม่มมีาตรฐานในการท�างาน
ที่ชดัเจน

ปัจจบุนัแนวโน้มของระบอบประชาธปิไตยซึ่งก�าลงัด�าเนนิไปในทกุวนันี้ การ
เพิ่มขึ้นของการให้มกีระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตดัสนิใจของรฐับาล
กลายเป็นนิยามของประชาธิปไตย ท�าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นความ
จ�าเป็นที่จะต้องด�าเนนิการตามกฎหมาย หรอืเป็นสิ่งที่จะต้องกระท�าก่อนการตดัสนิ
ใจของรฐับาล รวมทั้ง ยงัถอืเป็นเงื่อนไขที่จะต้องจดัให้มกี่อนการพจิารณาให้ทนุใน
โครงการพฒันาเศรษฐกจิระหว่างประเทศของธนาคารโลกและธนาคารอื่นในภมูภิาค 
นอกจากภาครฐัแล้ว บรษิทัเอกชนจ�านวนมากได้ด�าเนนิโครงการการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเกี่ยวกับการหาที่ตั้งโครงการ การ
จดัการด้านสิ่งแวดล้อม หรอืการเยยีวยาแก้ไขแก่ผู้ได้รบัผลกระทบ เพื่อให้โครงการ
ที่จะจดัท�าขึ้นได้รบัการยอมรบัและสนบัสนนุจากประชาชนอย่างแท้จรงิ
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๘.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหลักธรรมำภิบำล

  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)เป็นการบริหารราชการ

เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
๒๕๔๐ ตามหมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชน ชาวไทยที่มีเจตนารมณ์ส่ง
เสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองและตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐัเพิ่มขึ้นรฐัมหีน้าที่ต้องด�าเนนิการให้ประชาชน
ได้รับสิทธิตามที่ก�าหนดไว้และรัฐจะต้องงดเว้นการกระท�าใดๆอันเป็นการแทรกแซง
เสรภีาพของประชาชนประชาชนจะใช้สทิธแิละเสรภีาพได้เท่าเทยีมกนั ไม่ละเมดิสทิธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
ของประชาชนการบริหารราชการจึงเป็นการบริหารเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและเพื่อประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐเป็นส�าคัญทั้งนี้ต้องยึดหลักในการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสงัคมที่ดทีั้งระดบัประเทศระดบัภาครฐัและระดบัองค์กรซึ่งจะต้องมคีวามเชื่อม
โยงสมัพนัธ์กนั ๖ ประการ

๑. หลกันติธิรรม หมายถงึการตรากฎหมายที่ถกูต้องเป็นธรรมการบงัคบัการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายการก�าหนดกฎกตกิาและการปฏบิตัติามกฎกตกิาที่ตกลงกนั
ไว้อย่างเคร่งครดัโดยค�านงึถงึสทิธเิสรภีาพความยตุธิรรมของสมาชกิ

๒. หลักคุณธรรม หมายถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงามการส่งเสริม
สนบัสนนุให้ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนัเพื่อให้คนไทยมคีวามซื่อสตัย์จรงิใจ
ขยนัอดทนมรีะเบยีบวนิยัประกอบอาชพีสจุรติจนเป็นนสิยัประจ�าชาติ

๓. หลักความโปร่งใส หมายถึงการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของ
คนในชาตโิดยปรบัปรงุกลไกการท�างานขององค์กรทกุวงการให้มคีวามโปร่งใส

๔. หลักความมีส่วนร่วม หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
รบัรู้และเสนอความเหน็ในการตดัสนิใจปัญหาส�าคญัของประเทศไม่ว่าด้วยการแจ้ง
ความเหน็การไต่สวนสาธารณะการประชาพจิารณ์การแสดงประชามตหิรอือื่นๆ

๕. หลกัความรบัผดิชอบ หมายถงึการตระหนกัในสทิธหิน้าที่ความส�านกึใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้น
ในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะ
ยอมรบัผลดแีละผลเสยีจากการกระท�าของตน
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๖. หลักความคุ้มค่า หมายถึงการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของ
อย่างคุม้ค่าสร้างสรรค์สนิค้าและบรกิารที่มคีณุภาพสามารถแข่งขนัได้ในเวทโีลกและ
รกัษาพฒันาทรพัยากรธรรมชาตใิห้สมบูรณ์ยั่งยนื

หลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทั้ง ๖ ประการและบทบัญญัติของ 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีผลก�าหนดให้เกิดการตราพระราช
กฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ดพี.ศ. ๒๕๔๖ ที่ระบุ
ให้การบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ดเีป็นการบรหิารเพื่อบรรลเุป้าหมาย ๗ ประการคอื

๑. เกดิประโยชน์สขุของประชาชน
๒. เกดิผลสมัฤทธิ์ต่อภารกจิของรฐั
๓. มปีระสทิธภิาพและเกดิความคุ้มค่าในเชงิภารกจิของรฐั
๔. ไม่มขีั้นตอนการปฏบิตังิานเกนิความจ�าเป็น
๕. มกีารปรบัปรงุภารกจิของส่วนราชการให้ทนัต่อสถานการณ์
๖. ประชาชนได้รับการอ�านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ

ต้องการ
๗. มกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการอย่างสม�่าเสมอ
นอกจากนี้แล้ว เมื่อน�าแนวคิดหลักธรรมาภิบาลมาบูรณาการกับหลักการ

บริหารรัฐกิจแนวใหม่ที่มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการให้บริการกับประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และมีความสุขเป็นส�าคัญ ซึ่งจะท�าให้สามารถ
พฒันาระบบการปฏบิตังิานสอดคล้องกบักระแสโลกาภวิตัน์ที่มกีารจดัการแนวใหม่
ที่ใช้ระบบข้อมูลที่ทันสมัย และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร และมีการพัฒนา 
เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ สามารถสรปุแนวคดิในแต่ละด้านพอสงัเขป ดงันี้

การบรหิารจดัการ คอื กระบวนการของการตดัสนิใจและกระบวนการ
ที่มีการน�าผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ

การบริหารรัฐกิจแนวใหม่ คือ
 • การมุ่งให้บรกิารแก่ประชาชน ไม่ใช่การก�ากบั
 • การส�ารวจความสนใจ ความต้องการของสาธารณชน
 • การให้คณุค่าแก่ประชาชนในฐานะของการเป็นพลเมอืง
 • การคดิอย่างมกีลยทุธ์แต่ปฏบิตัอิย่างเป็นประชาธปิไตย
 • การบรกิารมากกว่าก�ากบั มกีารสร้างค่านยิมร่วม
 • การค�านงึว่าประชาชนเป็นผู้มคีณุค่าไม่ใช่แค่ผลผลติ
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 • การบรหิารมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ์ซึ่งให้ความส�าคญักบัผลงาน
การบริการประชาชนให้เป็นที่พึงพอใจ คือ
 • ศกึษาวจิยั ตดิตามผล เพื่อการปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง
 • มกีารปรบัปรงุข้อมูลที่ทนัเหตกุารณ์
 • รายงานผลการท�างาน เพื่อให้ผู้บงัคบับญัชาได้ทราบ
 • การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อสะท้อนการท�างานของ 

ผู้ให้บรกิาร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการที่สร้างให้บุคลากรในองค์กร  

ได้มโีอกาสเรยีนรู้ร่วมกนั โดยการศกึษาอบรมปฏบิตัทิดลองและการพฒันาเป็นการ
ด�าเนินการเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรม 
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร ซึ่งส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่ของตนเองและความเจริญ
ก้าวหน้าขององค์กร

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่มีการเสริมสร้าง จัดหาและแลกเปลี่ยน
ความรู ้ตลอดจนน�าความรูใ้หม่ ที่มาจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กร จากใน
ตวับคุคลมาปรบัปรงุพฤตกิรรมการท�างาน

ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการท�างาน องค์กรที่ 
ประสบความส�าเร็จนั้น เป็นองค์กรที่มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ มีการศึกษาวิจัย 
ถ่ายทอดความรู้ มกีารสอบงานและใช้ความรู้กบักจิกรรมของตน

องค์กรแห่งการเรยีนรู้ เป็นองค์กรที่สมาชกิขององค์กรเพิ่มพูนความสามารถ
ของตนเองโดยการสร้างผลผลิตที่พวกเขาต้องการ ซึ่งมีการปลูกฝังรูปแบบใน 
การคิดที่ใหม่ และขยายเพิ่มขึ้นและได้มีการสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันและสมาชิก
ประชาชนมกีารเรยีนรู้ร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยีการสนเทศและการสื่อสาร คือ เครื่องมือที่มีความส�าคัญในการ 
มีส่วนร่วมในตลาดโลก ในการส่งเสริมการส�านึกรับผิดชอบ การปรับปรุงการ 
ให้บรกิารขั้นพื้นฐานและเสรมิสร้างโอกาสในการพฒันาท้องถิ่น 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง
 • การพฒันาเครอืข่าย ซึ่งผู้รบับรกิารจ�านวนมากสามารถเข้าถงึได้
 • มกีารสร้างความสมัพนัธ์ เชื่อมโยงระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดย

ผ่านเครอืข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
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 • มคีวามต้องการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและเกดิมรีะบบ
เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็

 • มีการน�าเทคโนโลยีที่จ�าเป็นต่อการใช้งานมาใช้ในองค์กร และม ี
นโยบายและแผนงานอย่างชัดเจนในการสนับสนุนจากแนวคิดข้างต้น สามารถ
อธิบายถึงหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ โดยการน�าหลักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ถอืว่าเป็นเรื่องส�าคญัในการบรหิารแนวใหม่ จะเหน็ได้ว่ารองปลดัเทศบาล (นกับรหิาร
งานเทศบาล จะต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องสามารถ 
น�าองค์ความรู้ต่างๆ เสนอแนวนโยบายแก่คณะผู้บริหาร และน�านโยบายของ 
คณะผู้บริหารเทศบาล ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในอันที่จะแก้ปัญหา และ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันั้น นกับรหิาร
งานยุคใหม่จึงต้องมีการพัฒนา และปรับบทบาทของตนเอง ให้มีความพร้อมใน 
ทกุๆ ด้าน เพื่อให้สามารถท�างานร่วมกบัคณะผูบ้รหิารเทศบาล ผูร่้วมงานในเทศบาล 
และที่ส�าคญัต้องท�างานร่วมกบัประชาชนในท้องถิ่นให้ได้ 

จึงจ�าเป็นจะต้องมี “นักบริหารมืออาชีพ” ที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางใหม่ คอื เป็นนกัประสานงานที่ด ีเป็นนกัเจรจาที่ยอดเยี่ยม มคีวามสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเป็นนักสร้างวัฒนธรรมใหม่อีกด้วย เพื่อการ
ปฏบิตังิานบรรลผุลตามเป้าหมายที่ได้ให้ก�าหนดไว้ โดยขอน�าแนวคดิ หลกัการต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น น�าไปสู่การปรับใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ และแนวทางการ
พฒันาเทศบาลต�าบลห้วยใหญ่ ตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ีต่อไป

  สรุป
ในเรื่อง Good Governance ที่ประเทศไทยน�ามาใช้และน�ามาเป็นกฎเกณฑ์ใน

การบญัญตักิฎหมายเพื่อให้ฝ่ายบรหิารมอี�านาจโดยชอบตามกฎหมายเป็นเครื่องมอื
ในการบริหารราชการหากมีการน�า Good Governance มาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมก็
จะเป็นเรื่องที่ดีต่อประเทศชาติอย่างยิ่งซึ่งแท้ที่จริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ได้ใช้ Good Governance มาตั้งแต่ครั้งขึ้นครองราชย์สมบัติเมื่อ ๖๐ ปีมาแล้ว  
โดยพระองค์ได้ทรงประกาศว่า“ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข 
แห่งมหาชนชาวสยาม ” ขณะนั้นค�าว่า Good Governance กย็งัไม่เกดิและทรงรบัสั่ง
ว่า Good Governance คอื ธรรมะและธรรมะ คอื ความดจีงึไม่ต้องแปลเป็นอย่างอื่น
อีกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงด�ารงพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรม 
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ซึ่งควรมีการน�ามาใช้และปฏิบัติเพราะเป็นของดีในบ้านเมืองถือเป็นหลักปฏิบัต ิ
ได้เป็นอย่างดสีอดคล้องกบั ภาวะสิ่งแวดล้อมธรรมชาตหิลกันยิมวธิคีดิของคนไทย

๙.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

 วิสัยทัศน์

สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรัยนรู้คู่คุณธรรม

มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด�ารงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 สภาพทั่วไป
ประชากรส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาอสิลาม ชาวปัตตานมีอีาชพีหลกัคอืการท�านา 

สวนยาง นอกจากนี้ประชาชนที่อาศยัอยู่ทางทศิตะวนัออกของจงัหวดั เช่น อ�าเภอ
เมอืงปัตตาน ีอ�าเภอปะนาเระ และอ�าเภอสายบรุ ียงัประกอบอาชพีประมง ซึ่งส่งผล
ให้เกดิผลผลติในภาคอตุสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมาก

 ข้อมูลพื้นฐาน
การปกครองแบ่งออกเป็น ๑๒ อ�าเภอ ๑๑๕ ต�าบล ๖๔๒ หมู่บ้าน
อ�าเภอเมอืงปัตตานี
อ�าเภอโคกโพธิ์
อ�าเภอหนองจกิ
อ�าเภอปะนาเระ
อ�าเภอมายอ
อ�าเภอทุ่งยางแดง
อ�าเภอสายบรุี
อ�าเภอไม้แก่น
อ�าเภอยะหริ่ง
อ�าเภอยะรงั
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อ�าเภอกะพ้อ
อ�าเภอแม่ลาน
การแบ่งเขตการเลอืกตั้งสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตานี

 นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 ๑. นโยบายเร่งด่วน 
       ๑.๑ สนบัสนนุและป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพตดิ โดยให้ความร่วมมอื

และบูรณาการกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       ๑.๒ พฒันาสนามกฬีาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตานใีห้เป็นสนาม

กีฬาที่มีมาตรฐานระดับสากล และยกระดับความสามารถด้านกีฬาของนักกีฬา
จงัหวดัปัตตานสีู่ความเป็นเลศิในระดบัชาตแิละอาชพี 

  ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศ
เพื่อพฒันาตดิต่อสื่อสาร   ระหว่างกนัในประชาคมอาเซยีน 

  ๑.๔ ส่งเสรมิและสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่เป็นปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมคีวามรนุแรงและส�าคญัระดบัโลก

 ๒. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๒.๑ สนบัสนนุการพฒันาคณุภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา คนพกิาร 

และผู้ด้อยโอกาส 
  ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คน

พกิาร และผู้สูงอายุ 
  ๒.๓ ส่งเสรมิและสนบัสนนุ การพฒันาคณุภาพของเดก็และเยาวชน 

เพื่อเป็นบคุลากรที่มคีณุภาพของสงัคมต่อไปในอนาคต 
  ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ

ต่างๆ 
  ๒.๕ ส่งเสรมิและสนบัสนนุความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของ

ประชาชน โดยตดิตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จดุเสี่ยงคลอบคลมุทั้งจงัหวดั 
  ๒.๖ ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมของผูส้งูอาย ุเช่น กฬีาผูส้งูอาย ุ

การตรวจสุขภาพเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุ การให้บริการวัดสายตาพร้อมแว่นตาให้กับ 
ผู้สูงอาย ุ

  ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพตดิทกุประเภท 
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  ๒.๘ สนบัสนนุเครอืข่าย อปพร. ให้มคีวามเข้มแขง็ เพื่อบรกิารด้าน
ความสงบเรยีบร้อยและ  ความปลอดภยัของชมุชน 

  ๒.๙ ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติให้ประชาชนด้านสาธารณสขุ
และสขุภาพด้านการกฬีา โดยสนบัสนนุอปุกรณ์ออกก�าลงักาย 

  ๒.๑๐ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน
ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภยัพบิตัติ่างๆ 

  ๒.๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพตามความเหมาะ
สม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพฒันารายได้ของประชาชน 

  ๒.๑๒ ด�าเนนิการโครงการอบรมสญัจรเพื่อให้บรกิารประชาชน และ
รบัทราบปัญหา อปุสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

  ๒.๑๓ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพของอาสาสมคัรสาธารณสขุหมู่บ้าน (อสม.)

 ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  ๓.๑ สนบัสนนุกลุม่อาชพีต่างๆ ให้มรีายได้ และกระจายรายได้เพิ่ม

ยิ่งขึ้น 
  ๓.๒ ส่งเสรมิและสนบัสนนุการผลติ การแปรรปู การจ�าหน่ายสนิค้า

เกษตรกรรมทกุรูปแบบ 
  ๓.๓ ส่งเสริมสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้านนวัตกรรม 

เช่น พฒันาการผลติ การบรรจภุณัฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลติ 
  ๓.๔ ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพสนิค้าหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ (OTOP) การฝึกอบรมและการพัฒนาคุณภาพสินค้า การจัดให้มีตลาด
กลางจ�าหน่ายสนิค้าพื้นเมอืง จดัโชว์แสดงสนิค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลติภณัฑ์ของจงัหวดั
ปัตตานสีู่ตลาดอาเซยีนและตะวนัออกกลาง 

  ๓.๕ ส่งเสรมิและสนบัสนนุสนิค้า “หนึ่งต�าบลหนึ่งผลติภณัฑ์” ของ
จงัหวดัปัตตาน ีให้เป็นที่รู้จกัแพร่หลาย 

  ๓.๖ ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชาชนมงีานท�า มอีาชพีเสรมิ เพื่อ
เป็นการสร้างรายได้ 

  ๓.๗ ส่งเสรมิและสนบัสนนุ ผลกัดนัให้จงัหวดัปัตตานเีป็นศนูย์กลาง
ผลติอาหารฮาลาล  ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
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 ๔. นโยบายด้านการศึกษา 
  ๔.๑ ส่งเสรมิพฒันาคณุภาพการศกึษาให้มคีณุภาพ 
  ๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตาน ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษา 
  ๔.๓ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ 

นกัเรยีน) ให้เป็นผู้มคีณุภาพ    มทีกัษะ และศกัยภาพตามมาตรฐานสากล 
  ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ด้อย

โอกาสและขาดแคลน เพื่อพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนให้ทนัสมยั เช่น ห้องเรยีน
อจัฉรยิะ ห้องสมดุอจัฉรยิะ 

  ๔.๕ ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใช้เป็นเครื่องมอืและประกอบการศกึษา 

  ๔.๖ ส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดัการศกึษาทกุประเภททั้งในและ
นอกระบบให้มคีณุภาพ 

  ๔.๗ สนับสนุนให ้มีการสอนเสริม (ติวเตอร ์ ) ให ้กับนักเรียน 
ชั้นป.๕-ป.๖ และนกัเรยีนชั้น ม.๕-ม.๖ เพื่อสอบเข้าศกึษาต่อในสถาบนัการศกึษาที่มุง่หวงั

  ๔.๘ ส่งเสรมิการเรยีนการสอนที่ให้ผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง และท�าให้
ผู้เรยีนเกดิทกัษะประสบการณ์ และมคีวามสขุในการเรยีน สามารถปลูกฝังนสิยัใฝ่
เรยีน ใฝ่หาความรู ้เพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมเีวลาให้ผูเ้รยีนได้ฝึกปฏบิตัิ
เหมาะสมกบัวยั

 ๕. นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
  ๕.๑ ส่งเสรมิด้านการท่องเที่ยวของจงัหวดัปัตตานใีห้มกีารพฒันา 

บูรณะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจงัหวดัปัตตาน ี
  ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ท�าให้มีผู้มาเยี่ยมเยียน

จงัหวดัปัตตาน ีเช่น การแข่งขนักฬีาในระดบัภูมภิาค ระดบัประเทศ 
  ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนทางด้านภาษา 

วฒันธรรม และอื่นๆ เพื่อรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน
 ๖. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
  ๖.๑ ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีจิกรรมทางศาสนาทกุศาสนา ตาม

ความเชื่อถอื ศรทัธาของประชาชน ในวนัส�าคญัของทกุศาสนา 
  ๖.๒ ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมจารตี ประเพณ ีวฒันธรรมและ

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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  ๖.๓ ส่งเสรมิอนรุกัษ์และพฒันา ศาสนสถาน และแหล่งประวตัศิาสตร์
สถาปัตยกรรมของท้องถิ่น 

  ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี โดยการ
จัดท�าแผนที่ท่องเที่ยวติดตามแหล่งชุมชนหาดใหญ่ เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ 
เพื่อเผยแพร่แก่นกัท่องเที่ยวและผูส้นใจ จดัท�าเอกสารการท่องเที่ยวที่รวบรวมแหล่ง
ท่องเที่ยวส�าคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 ๗. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๗.๑ ก่อสร้าง ปรบัปรงุเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถงึ ให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะ
เส้นทางการขนส่งผลผลติทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กบัการด�ารงชวีติของประชาชน 

  ๗.๒ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบ�ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
สะพาน แหล่งน�้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

  ๗.๓ ประสาน สนับสนุน ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้
ปฏบิตังิานที่มคีวามช�านาญในการก่อสร้าง ปรบัปรงุ เส้นทางคมนาคม 

  ๗.๔ สนับสนุนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดความซ�้าซ้อนของพื้นที่ และเกดิประโยชน์สูงสดุ
แก่ประชาชน 

  ๗.๕ ตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชมุชนหนาแน่นและเสี่ยงภยั ให้มแีสง
สว่างเพยีงพอ เพื่อความมั่นใจและความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน 

  ๗.๖ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้น
ฐานที่มีการร้องขอร้องทุกข์โดยเร่งด่วน และเร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาที่เกดิขึ้น

 ๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๘.๑ ส่งเสรมิและสนบัสนนุร่วมมอืกบัสว่นราชการ องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน�้า ลุ่มน�้าล�าคลอง 
และป่าไม้ให้มคีวามอดุมสมบูรณ์ 
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  ๘.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ในการจัดท�าระบบก�าจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏกิูลอย่างเป็นระบบ 

  ๘.๓ สนับสนุนการจัดท�าแผนแม่บทด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมอืจากมหาวทิยาลยั สถานศกึษา และภาคประชาชน 

  ๘.๔ ส่งเสรมิและสนบัสนนุการมสี่วนร่วมของประชาชน ชมุชน ให้
มจีติส�านกึในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะการปลกูต้นไม้และฟ้ืนฟปู่า
ไม้ รวมทั้งสนบัสนนุการใช้พลงังานทางเลอืกจากวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตรในระดบั
ครวัเรอืน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

 ๙. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  ๙.๑ ส่งเสรมิการกฬีาให้แก่ เดก็ เยาวชน ทกุระดบั 
  ๙.๒ พัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ได้

มาตรฐาน 
  ๙.๓ ส่งเสรมิและสนบัสนนุกฬีาและนนัทนาการระดบัเยาวชนเพื่อ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิและใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 
  ๙.๔ ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เดก็ เยาวชน พฒันาทกัษะด้านการ

กฬีา สู่ความเป็นเลศิ มุ่งสู่มอือาชพี 
  ๙.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความ

สมานฉนัท์ระหว่างองค์กรต่างๆ 
  ๙.๖ ส่งเสรมิและสนบัสนนุสมาคมและสโมสรกฬีาภายในจงัหวดั 
  ๙.๗ สนับสนุนให้มีการสร้างสนามกีฬาให้มีระดับมาตรฐาน และ

สถานที่ออกก�าลงักาย สวนสาธารณะ เพื่อให้บรกิารประชาชนอย่างทั่วถงึ
 ๑๐. นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    ๑๐.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตาน ีเพื่อให้รองรบัการปฏบิตัภิารกจิหน้าที่ ตามที่กฎหมายก�าหนดอย่าง
มปีระสทิธภิาพ 

  ๑๐.๒ น�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร 
เพื่อให้บรกิารกบัประชาชนให้ได้รบัความสะดวก รวดเรว็ แม่นย�า โดยยดึถอืประโยชน์
สูงสดุของประชาชน
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โครงสร้างกองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี

กองกจิการสภา อบจ.ปัตตานี

ฝ่ายกจิการสภา อบจ. ฝ่ายการประชมุ ฝ่ายส่งเสรมิการมสี่วนรวมของ

อ�านาจกองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี
๑. ฝ่ายกจิการสภา อบจ.

• งานเลขานุการประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี

• งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี

• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รบัมอบหมาย
๒. ฝ่ายการประชมุ

• งานการประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตานี
• งานระเบยีบ กฏหมาย ข้อบงัคบัการประชมุ
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รบัมอบหมาย

๓. ฝ่ายส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน
• งานส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน
• งานเลอืกตั้งสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตานี
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รบัมอบหมาย

  ๑๐.๓ สนบัสนนุบคุลากรขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตานใีห้
ได้รบัการศกึษา อบรม การท�าวจิยั เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพ การ
ท�างานให้เกดิประสทิธผิลในการบรกิารประชาชน 

  ๑๐.๔ บูรณาการการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพฒันาท้องถิ่น สร้าง
ประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชนในจงัหวดัปัตตาน ี

  ๑๐.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามสี่วนร่วมในการก�าหนด
นโยบาย และความต้องการของประชาชนในการพฒันาจงัหวดัปัตตานี



www.pattanipao.co.th
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี



กองการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัปตัตานี

ต�าบลสะบารงั อ�าเภอเมือง จังหวัดปตัตาน ี๙๔๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๗๓๓๔-๙๖๗๑  www.pattanipao.go.th


