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“…สังคมด�ำรงอยู่ได้ด้วยการกระท�ำประโยชน์เกื้อกูลกัน และทุก
คนทีอ่ ยูร่ ว่ มกันย่อมเป็นทัง้ ผูร้ บั และผูใ้ ห้ประโยชน์ บัณฑิตในฐานะทีส่ ว่ นหนึง่
ของสังคม และเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในความรู้ความสามารถ จึงควร
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่งสังคมทุกเมื่อ…”
พระบรมราโชวาทในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๐

ค�ำน�ำ
การกระจายอ�ำนาจ เป็นค�ำหรือเป็นสิง่ ทีค่ นในสังคมไทยสนใจและติดตามเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อได้มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอ�ำนาจและการ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไว้ อ ย่ า งชั ด เจนที่ สุ ด ฉบั บ หนึ่ ง และเป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาถึ ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาตรา๒๔๙-๒๕๔
การปกครองส่วนท้องถิ่น คือการปกครองที่รัฐบาลได้กระจายอ�ำนาจไปให้
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันได้แก่ อบต. เทศบาล อบจ.รวมถึงหน่วย
ปกครองรูปแบบพิเศษอืน่ ๆซึง่ เป็นทีม่ สี ทิ ธิตามกฎหมาย มีพนื้ ที่ และประชากรเป็นของ
ตนเอง และประการส�ำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังกล่าว จะต้องมีอำ� นาจอิสระ
ในการปฏิบตั หิ รือบริหารองค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบได้ได้
ก�ำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของการปกครองในระบบประชาธิปไตยตาม
รัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา การตัดสินใจ การตรวจ
สอบการท�ำงานและการร่วมรับผลประโยชน์ในการบริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการก�ำกับดูแลโดยของรัฐบาล ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด อ�ำเภอ ตามล�ำดับ
ดังนั้นเพื่อให้การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในที่นี้เราจะ
เจาะจงไปทีอ่ งค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัด เกิดการพัฒนาตลอดจนมีการบริหารงาน
ทีป่ ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะการท�ำงานร่วมกันของฝ่ายบริหารกับข้าราชการประจ�ำ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึง
ผลประโยชน์หรือบริการสาธารณะที่ประชาชนจะได้รับ จากการบริหารจัดการตาม
อ�ำนาจ หรือบาทบาทหน้าทีข่ องของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึง่ ทีผ่ ่านมาจะถูก
ละเลยไม่ค่อยถูกกล่าวถึงมากนัก ทั้งที่มีกลไกส�ำคัญในการท�ำหน้าที่นิติบัญญัติ และ
ท�ำหน้าที่ ตรวจสอบการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ
กฎหมาย ที่ก�ำหนดไว้ อีกทั้งฝ่ายสภายังมีบทบาทในเชิงความสัมพันธ์ในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการสะท้อนปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นตัวกลางในการเชื่อมข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้การบริการสาธารณะเกิดประโยชน์กับ
พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจตามระบอบประชาธิปไตยและเป็นเจ้าของ
งบประมาณแผ่นดินที่แท้จริง มากที่สุด
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สารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
“กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด” นับเป็นหน่วยงานส�ำคัญ
หน่วยงานหนึง่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นฟันเฟืองส�ำคัญในการพัฒนา
พื้นที่จังหวัดนั้นๆ
หน้าที่ส�ำคัญ ก็คือ การดูแลภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสภา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ทั้งงานการประชุม ติดตามประเมินผล และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่
เพราะฉะนั้น คู่มือการปฏิบัติงานของกองกิจการสภา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี จึงนับเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น ภายใต้การด�ำเนินงานของกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้รับทราบถึงภารกิจหน้าที่และการด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภา
ซึ่งมีหน้าดูแลพี่น้องประชาชนตามแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะภารกิจส�ำคัญ
คือการการน�ำเสนอปัญหาข้อเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
มาสู่การแก้ไขปัญหาในสภา
กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงถือเป็นส่วนราชการ
ส�ำคัญที่ท�ำหน้าที่ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการใน
ส่วนต่างๆ เพื่อประสานความร่วมมือในการน�ำปัญหาและความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนมาสู่กระบวนการแก้ไข ผ่านกระบวนการต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
เช่ น การจั ด ท� ำ เวที ป ระชาคม การจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นา และจั ด ท� ำ ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณประจ�ำปีผ่านไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อน�ำงบประมาณของท้องถิ่นไปแก้ไข
ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรง
ดั ง นั้ น การเกิ ด ขึ้ น ของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ก็ เ พื่ อ เป็ น สื่ อ กลางในการท� ำ
ความเข้าใจในภารกิจของกองกิจการสภา ซึ่งจะส่งผลให้การด�ำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการในส่วนต่างๆ
และพี่น้องประชาชน มีความราบรื่นและเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาพื้นที่
กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

4

คู่มือการปฏิบัติงานของกองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี

สารบัญ
๑. องค์กรปกครองท้องถิ่นไทย
๖
• พัฒนาการองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย
๒. ที่มาและคุณสมบัติของสมาชิกสภาท้องถิ่น
๘
• ที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่น
• คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก
• การเข้าสู่ต�ำแหน่งและการพ้นจากต�ำแหน่ง
๓. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่การท�ำงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑๓
• รูปแบบโครงสร้างของฝ่ายบริหารกับสมาชิกสภาท้องถิ่น
• บทบาทและการท�ำงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น
๔. รู้จักองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๔
• ประวัติความเป็นมา
• อ�ำนาจ บทบาทหน้าที่ของ อบจ.
• โครงสร้าง อบจ.
• รายได้และรายจ่ายของ อบจ.
• การก�ำกับดูแล/การควบคุม
๕. ที่มาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓๕
๖. บทบาทหน้าที่ในการประชุมสภาตามระเบียบและข้อบังคับการประชุมสภา ๔๓
๗. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองท้องถิ่น
๖๒
๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหลักธรรมาภิบาล
๖๘
๙. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
๗๒
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๑.องค์กรปกครองท้องถิ่นไทย
 พัฒนาการขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย

พัฒนาการของการปกครองท้องถิน่ ของไทย เริม่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่การปฏิรปู ระบบ
ราชการ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ กล่าวคือ ได้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดกิจการท้องถิ่น
ฉบับแรก คือ กระราชก�ำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.๑๑๖ โดยก�ำหนดให้ สุขาภิบาล
กรุงเทพฯ มีหน้าทีด่ ำ� เนินการรักษาความสะอาด และป้องกันโรคท�ำลายขยะมูลฝอย
จัดสถานที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ส�ำหรับราษฎรทั่วไป ห้ามการปลูกสร้าง หรือ
ซ่อมแซมโรงเรือน ที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรค รวมทั้งการขนย้ายสิ่งโสโครก ที่ทำ� ความ
ร�ำคาญให้กับราษฎรไปทิ้ง เป็นต้น ต่อมาได้จัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอม เมือง
สมุทรสาครขึ้น ในต่างจังหวัด เป็นแห่งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๖ ก็ได้ตราธรรมนูญ
ลักษณปกครองคณะนคราภิบาลดุสิตธานี พ.ศ.๒๔๖๑ เพื่อทดลองรูปแบบเมือง
จ�ำลอง “ดุสิตธานี” นับเป็นการปกครองในรูปเทศบาลครั้งแรก อันเป็นรูปแบบการ
ปกครองอย่างประเทศอังกฤษ โดยก�ำหนดให้เป็นนิติบุคคล แยกจากส่วนกลาง
มีรายได้ของตนเอง ดูแลการคมนาคม การดับเพลิง สวนสาธารณะ โรงพยาบาล
สุสาน โรงฆ่าสัตว์ ดูแลโรงเรียนราษฎร์ การรักษาความสะอาด และการป้องกันโรค
ท� ำ บริ ก ารสาธารณะที่ มี ก� ำ ไร เช่ น ตั้ ง โรงรั บ จ� ำ น� ำ ตลาด รถราง เป็ น ต้ น
ออกใบอนุญาต และเก็บค่าธรรมเนียมส� ำหรับยานพาหนะ ร้านจ� ำหน่ายสุรา
โรงละคร โรงหนัง สถานเริงรมย์ และอื่นๆ
ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย ในปี
พ.ศ.๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ที่มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นพระประมุข ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยได้จดั
ระเบียบการบริหารราชการ เป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยระเบี ย บราชการ บริ ห ารแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ.๒๔๗๖ โดยในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ (ปัจจุบันใช้ พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖)
แต่ต่อมาปรากฎว่า การด�ำเนินงานของเทศบาล 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�ำบล คือ เทศบาลต�ำบลกระบินทร์
เทศบาลโคกส�ำโรง เทศบาลต�ำบลบัวใหญ่ เป็นต้น และกรณีที่มีการจัดตั้งจังหวัด
ใหม่ ก็ ใ ห้ จั ด ตั้ ง เทศบาลเมื อ งขึ้ น ในท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ศาลากลางจั ง หวั ด
ตามบทบัญญัตมิ าตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ อย่างไรก็ตาม
การจัดตั้งเทศบาล และสุขาภิบาลก็ยังไม่เป็นไปโดยทั่วถึง ส่วนใหญ่จึงคงอยู่
ภายใต้การปกครองส่วนภูมิภาค ดังนั้น เพื่อแก้ความเหลื่อมล�้ ำในการปกครอง
ท้องถิน่ ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาล กับท้องถิน่ ทีอ่ ยู่นอกเขตดังกล่าว จึงได้มกี าร
จัดตัง้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขึน้ โดยตราพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘ ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ีอำ� นาจหน้าทีด่ �ำเนิน
กิจการส่วนจังหวัด ภายในเขตพื้นที่จังหวัดนอกเขตเทศบาล และเขตสุขาภิบาล
นับแต่นั้นมา การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงครอบคลุมทั่วทั้งราชอาณาจักไทย
กล่าวคือ ทุกพื้นที่ของประเทศไทย จะอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การปกครอง
ท้องถิน่ ไม่รปู ใดก็รปู หนึง่ ซึง่ ต่อมาได้มกี ารประกาศใช้กฎหมายการปกครองท้องถิน่
รูปพิเศษ ได้แก่ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๑๘
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๒๑ ทั้งนี้เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรมากทีส่ ดุ ส่วนเมืองพัทยาเป็นเมือง
ท่องเที่ยว ที่มีลักษณะพิเศษ และใช้รูปแบบการบริหาร โดยการจ้างผู้บริหาร ซึ่งปรากฎว่า
ไม่ประสบผลส�ำเร็จมากนัก ปัจจุบนั จึงมีแนวโน้มทีเ่ ปลีย่ นแปลง ให้เป็นเทศบาลนคร
ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ก็ได้มีการปรับปรุงการบริหารส่วนท้องถิ่นในส่วนพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการบริหารส่วนต�ำบลขึ้น เป็น องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล (อบต.) ตามพระราชบัญญัติสภาต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
พ.ศ.๒๕๓๗ ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งแล้วทั่วประเทศ ๖,๓๙๗
แห่ง ซึ่งนับว่า เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่เล็ก และใกล้ชิดประชาชน
ในท้องถิ่นมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการปรับปรุง พระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ โดยก�ำหนดให้มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต. ด้วย แต่ให้มีอ�ำนาจมีหน้าที่ด�ำเนินการในกิจการ ที่ อบต. ด�ำเนินการ
ไม่ได้ หรือต้องประสานงานร่วมกัน ระหว่าง อบต. หลายแห่ง เป็นต้น
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ดังนั้น ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีรูปแบการปกครองท้องถิ่น ทั้งหมด ๕
รูปแบบ คือ
• กรุงเทพมหานคร
• เมืองพัทยา
• องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
• เทศบาล (แยกเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต�ำบล)
• องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.)

๒. ที่มาและคุณสมบัติของของสมาชิกสภาท้องถิ่น
 ที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่น

องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารแยกเป็ น ๒ ส่ ว น คื อ
ฝ่ายบริหาร ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งท�ำหน้าด้านการ
บริหารและอีกฝ่ายที่มีความส�ำคัญ คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้ล้วนมีที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งสิ้น ที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่น มาจาก
กฎหมายดังต่อไปนี้
๑. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการลงคะแนนเสียงเพือ่ ถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
๕. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
๖. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
และแก้ไขเพิ่มเติม
๗. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และ
แก้ไขเพิ่มเติม
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 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาท้องถิ่น

คุณสมบัติของสมาชิกสภาท้องถิ่น
มาตรา ๔๔ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕ ได้บญ
ั ญัตคิ ณ
ุ สมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทยโดยก�ำเนิด
๒. มีอายุไม่ต�่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
๓. มีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีส่ มัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือได้เสีย
ภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำ� รุงท้อง
ที่ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับ
เลือกตั้ง และ
๔. คุ ณ สมบัติอื่น ที่ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการจัด ตั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นก�ำหนด
ลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาท้องถิ่น
มาตรา ๔๕ บุคคลผูม ลี กั ษณะดังตอไปนีเ้ ปนบุคคลตองหามมิใหใชสทิ ธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
๑. ติดยาเสพติดใหโทษ
๒. เปนบุคคลลมละลาย
๓. เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๔
(๑) (๒) หรือ (๔)
๔. ตองคําพิพากษาใหจาํ คุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล
๕. ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป
และไดพนโทษมายังไมถงึ หาปนบั ถึงวันเลือกตัง้ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท
๖. ตองค�ำพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ไมวาจะไดรับโทษหรือไม โดยไดพนโทษหรือตองคําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึง
วันเลือกตั้ง แลวแตกรณี
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๗. เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาทีห่ รือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ในวงราชการ
๘. เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
๙. เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพือ่ ถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
๑๐. อยูใ นระหวางเสียสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาทองถิน่ หรือ
ผูบริหารทองถิ่นตามมาตรา ๓๗ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
๑๑. เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายัง
ไมถึงหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํ สั่งอันเนื่องมาจากการกระทํา
การโดยไมสจุ ริตตามพระราชบัญญัตนิ หี้ รือกฎหมายวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับเลือกตั้ง หรือได
รับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริต
๑๒. เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาทองถิน่
หรือผูบริหารทองถิ่น
๑๓. เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒสิ ภา หรือเปนผูส มัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกันหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
๑๔. เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
๑๕. เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราช
การสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
๑๖. เปนกรรมการการเลือกตัง้ กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการปอง
กันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ หรือผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
๑๗. ลักษณะอืน่ ทีก่ ฎหมายวาดวยการจัดตัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่
กําหนด
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นอกจากนี้ ยังมีการบัญญัตลิ กั ษณะต้องห้ามของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนี้
๑. มีพฤติกรรมในทางทุจริต
๒. พ้นจากต�ำแหน่งสมาชิกสภาต�ำบล สมาชิกสภาท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใน
สัญญาหรือกิจการทีก่ ระท�ำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังไม่ถงึ ห้าปีนบั ถึงวันรับ
สมัครรับเลือกตั้ง

 การเข้าสู่ต�ำแหน่งและพ้นจากต�ำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น

การเข้าสู่ต�ำแหน่ง
การเข้ า สู ่ ต� ำ แหน่ ง ของสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หากพิ จ ารณาตามหลั ก
กฎหมาย มีที่มาจากกฎหมาย ๒ ส่วน คือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่น และ
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
๑. กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่น
๑.๑ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.๒๔๘๒
๑.๒ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ.๒๔๘๒
๑.๓ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๓๑
๑.๔ ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาต�ำบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ.๒๕๓๘
๑.๕ พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
พ.ศ.๒๕๔๕
๒. กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒.๓ พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒
๒.๔ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
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๒.๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๒๑
และแก้ไขเพิ่มเติม
การสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือพ้นจากจากต�ำแหน่ง
การสิ้นสุดสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้มีการบัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คือ สมาชิกสภาท้องถิน่ ต้องสิน้ สุดการสมาชิกภาพ
ด้วยเหตุดังนี้
๑. ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
๒. ตาย
๓. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น(นายอ�ำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด)
๔. ขาดการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามครัง้ ติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุอันควร
๕. มิได้ประจ�ำอยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน
หกเดือน (ยกเว้นเทศบาล และ อบจ. ไม่ได้บัญญัติไว้)
๖. เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระท�ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นนั้นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะกระท�ำ
๗. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น
๘. สภาองค์กรปกครองท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง เนื่องจาก
ก. มีความประพฤติในทางที่จะน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสีย
ข. ก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. กระท�ำการอันเสื่อมเสียประโยชน์
โดยสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ�ำนวนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาและออกด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่
หมายเหตุ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ นั้ มีสทิ ธิอทุ ธรณ์หรือโต้
แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลภายในก�ำหนดเวลาอุทธรณ์
๙. ออกตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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หากพิจารณาจากสาเหตุของการพ้นจากต�ำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น
อาจจ�ำแนกสาเหตุ ได้ดังนี้
๑). กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒). กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น
๓). เหตุพน้ จากตัวผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งเอง เช่น ตาย ลาออก ขาดการประชุม
เข้าสู่ต�ำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๔). เหตุพ้นจากสภาท้องถิ่น คือ สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
๕). เหตุพน้ จากผูใ้ ช้อำ� นาจก�ำกับดูแล คือ นายอ�ำเภอ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีค�ำสั่งให้พ้นจากต�ำแหน่ง

๓.โครงสร้าง บทบาทและการท�ำงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ถึงแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ แต่มลี กั ษณะ
ธรรมชาติที่แตกต่างกัน โดยวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น คือการกระจาย
อ�ำนาจให้ประชาชนดูแลชุมชนด้วยตนเอง ดังนัน้ องค์ประกอบของการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างจากส่วนราชการอื่นๆ โดยประกอบด้วย
๑. สภาท้องถิ่น
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น
๓. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รูปแบบโครงสร้างของฝ่ายบริหารกับสมาชิกสภาท้องถิ่น
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จใน
การปฏิบตั ภิ ารกิจขององค์กรส่วนท้องถิน่ เพราะช่วยท�ำให้เกิดความชัดเจนในบทบาท
และหน้าที่ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งท�ำให้เกิดการประสานงานและ
สร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสม
รูปแบบโครงสร้างของแบบสภาและฝ่ายบริหาร(Council – Executive Form) เป็น
รูปแบบที่ยึดหลักการปกครองแบบรัฐสภา (Parliamentary Sytem) ซึ่งหมายถึงการแยก
โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายบริหาร โดยมีฝ่ายสภาท้องถิ่นท�ำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ คือการตรวจสอบ ควบคุม
การท�ำงานของฝ่ายบริหาร ท�ำหน้าที่ออกกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ เช่น ข้อบัญญัติ
และมีฝ่ายบริหารท�ำหน้าที่ในการบริหารงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 โครงสร้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น

บทบาท/หน้าที่ การด�ำเนินงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑. บทบาทด้านนิติบัญญัติ
๒. บทบาทด้านการควบคุมการบริหาร
๓. บทบาทด้านการเป็นตัวแทนของภาคประชาชน

๔. รู้จักองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีจังหวัดละ ๑ แห่ง ยกเว้น กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง
จังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณะประโยชน์ในเขตจังหวัดตลอดจนช่วยเหลือ
พัฒนางานของเทศบาลและ อบต. รวมทัง้ การประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ เพือ่ ไม่ให้
งานซ�้ำซ้อน

ประวัติความเป็นมา
ก�ำเนิด...องค์การบริหารส่วนจังหวัด       
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น ตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘ มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล
และครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด              
กว่าจะมาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีม่ โี ครงสร้างการบริหารงานในรูป
แบบปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีการวิวัฒนาการมาตามล�ำดับ โดย
เกิดจากการจัดตั้งสภาจังหวัด ขึ้นเป็นครั้งแรก ตามความในพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาหารือ
แนะน�ำแก่กรมการจังหวัด โดยยังมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจาก
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ต่อมา ได้มกี ารตราพระราชบัญญัตสิ ภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ ขึน้ โดยมีความ
ประสงค์ที่จะแยกกฎหมายที่เกี่ยวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะ แต่สภาจังหวัดยัง
ท�ำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของกรมการจังหวัดเช่นเดิม จนกระทั่ง ได้มีการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งก� ำหนดให้
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ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบบริหาร
ราชการในจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ท�ำให้อ�ำนาจของกรมการจังหวัด
เป็นอ�ำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดดังนั้น ผลแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ท�ำให้สภา
จังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย ต่อมาได้เกิดแนวความ
คิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนได้เข้ามา
มีสว่ นร่วมในการปกครองตนเองยิง่ ขึน้ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” จึงเกิดขึน้ ตามพ
ระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งก�ำหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากจังหวัด ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ซึ่งเป็น
กฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ได้กำ� หนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้อาจแบ่ง
วิวัฒนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้
ยุคสภาจังหวัด (ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๙๘)
นับตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๗๖ ที่ได้มีการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งนับเป็นจุดก�ำเนิดและรากฐานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อาจกล่าวโดยสรุปถึงฐานะ อ�ำนาจหน้าทีบ่ ทบาทของสภาจังหวัด
ได้ในขณะนั้นยังไม่ได้มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น และ เป็นนิติบุคคลที่
แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายจึงเป็นเพียงองค์กร
ตัวแทนประชาชนรูปแบบหนึ่งที่ทำ� หน้าที่ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่จังหวัด ซึ่งพระราช
บัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.๒๔๗๖ ก�ำหนดให้
จังหวัดเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยอ�ำนาจการบริหารงานในจังหวัด
อยูภ่ ายใต้การด�ำเนินงานของกรมการจังหวัด ซึง่ มีขา้ หลวงประจ�ำจังหวัดเป็นประธาน
สภาจังหวัด มีบทบาทเป็นเพียงทีป่ รึกษาเกีย่ วกับกิจการของจังหวัดแก่คณะกรรมการ
จังหวัด แต่กรมการจังหวัดไม่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามเสมอไป
กระทัง่ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้มกี ารตราพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ก�ำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ
และรับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดิน ก�ำหนดให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า
ปกครองราชการในจังหวัด สภาจังหวัดจึงเปลีย่ นบทบาท จากสภาทีป่ รึกษาของกรม
การจังหวัดมาเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด ส�ำหรับอ�ำนาจหน้าที่ของ
สภาจังหวัด มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาจังหวัดพ.ศ.๒๔๘๑ ได้ก�ำหนดให้
สภาจังหวัดมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
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๑. ตรวจและรายงานเรือ่ งงบประมาณทีท่ างจังหวัดตัง้ ขึน้ และสอบสวน
การคลังทางจังหวัดตามระเบียบซึ่งจะได้มีกฎกระทรวงก�ำหนดไว้    
๒. แบ่งสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาลระหว่างบรรดาเทศบาลในจังหวัด
๓. เสนอข้อแนะน�ำและให้คำ� ปรึกษาต่อคณะกรรมการจังหวัดในกิจการ
จังหวัด ดังต่อไปนี้
		 ๓.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
		 ๓.๒ การประถมศึกษาและอาชีวศึกษา    
		 ๓.๓ การป้องกันโรค การบ�ำบัดโรค การจัดตั้ง และบ�ำรุงสถาน
พยาบาล                     
		 ๓.๔ การจัดให้มีและบ�ำรุงทางบกและทางน�้ำ     
		 ๓.๕ การกสิกรรมและการขนส่ง     
		 ๓.๖ การเก็บภาษีอากรโดยตรง ซึ่งจะเป็นรายได้ส่วนจังหวัด
		 ๓.๗ การเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ และเขตเทศบาล
		 ๓.๘ ให้ค�ำปรึกษาในกิจการที่กรมการจังหวัดร้องขอ  
ส�ำหรับพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ.๒๔๘๑ นี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก
๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ และ พ.ศ. ๒๔๘๗
ยุคก่อก�ำเนิด...องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๔๐)
เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้กำ� หนดอ�ำนาจหน้าที่
ให้สภาจังหวัดเป็นเพียงที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ขาดอ�ำนาจหน้าที่และ
ก�ำลังเงินที่จะท�ำนุบ�ำรุงท้องถิ่น ดังนั้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงได้กำ� หนดให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น มีฐานะเป็น
นิตบิ คุ คล และต่อมาได้มกี ารแก้ไขพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
จนถึงปัจจุบันอีก ๑๐ ครั้ง ดังนี้
ครัง้ ที่ ๑ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๔๙๙ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๓
ตอนที่ ๑๖ หน้า ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ โดยยกเลิกข้อความที่ว่า
ด้วยรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในมาตรา ๔๐ ของร่างพระราชบัญญัติ
เดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน
ครัง้ ที่ ๒ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๔๙๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๐๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๔
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ตอนที่ ๑๑ หน้า ๓๐๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๐ โดยปรับปรุงแก้ไขพระราช
บัญญัติ ให้มีบทบัญญัติว่าด้วยการปิดประชุมก่อนครบก�ำหนดสมัยประชุม การจัด
แบ่งการบริหารราชการของจังหวัด การให้สทิ ธิทจี่ ะไม่ตอบค�ำสอบถามแก่ผวู้ า่ ราชการ
จังหวัด การให้อ�ำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งเพิกถอนมติ ซึ่งไม่ใช่ข้อบัญญัติ
จังหวัด การให้อ�ำนาจเกี่ยวกับกิจการของจังหวัด การให้อำ� นาจกระทรวงมหาดไทย
ในการวางระเบียบเกีย่ วกับการพาณิชย์ และก�ำหนดบทบัญญัตเิ กีย่ วกับสมาชิกภาพ
แห่งสมาชิกสภาจังหวัดประเภท ๒ ซึ่งสมควรก�ำหนดเวลาสิ้นสุดไว้
ครัง้ ที่ ๓ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๐๖ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๖ โดยยกเลิก
ข้อความทีว่ า่ ด้วยประเภทรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในมาตรา ๔๑ ของ
พระราชบัญญัติเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน
ครั้งที่ ๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๐๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๐๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓
ตอนที่ ๗๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๙ โดยปรับปรุงแก้ไข
ข้อความที่ว่าการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในมาตรา ๔๐
ยุ ค ก่ อ ก�ำ เนิ ด...นายกองค์การบริหารส่วนจั ง หวั ด (พ.ศ. ๒๕๔๐ ปัจจุบัน)
เนื่องจาก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘
ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานานไม่เคยมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานสภาจังหวัดใหม่ทุกปี ท�ำให้
เกิดการแข่งขันกันจนน�ำไปสู่การแตกแยกซึ่งท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กบั ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีการประกาศใช้พระราช
บัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ท�ำให้สภาต�ำบล
ทุกแห่งมีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล และต�ำบลทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ย้อนหลังสามปี ๑๕๐,๐๐๐.บาท ขึ้นไปจะถูกยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท�ำให้เกิดผลกระทบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ คือ ความซ�ำ้ ซ้อนใน
เรื่องของพื้นที่ ความซ�ำ้ ซ้อนในเรื่องของอ�ำนาจหน้าที่และความซ�ำ้ ซ้อนในเรื่องของ
รายได้
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ผลกระทบดังกล่าวท�ำให้เกิดการเคลือ่ นไหวของบรรดาสมาชิกสภาจังหวัดใน
ทั่วประเทศขึ้นเป็นระยะ และเป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อได้มีการจัดประชุมใหญ่ขึ้น
ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙ โดยได้มีการจัดตั้ง
“สหพันธ์สมาชิกสภาจังหวัดแห่งประเทศไทย” ขึ้น เพื่อด�ำเนินการเรียกร้องให้ทาง
รัฐบาลออกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นมาบังคับใช้โดยเร็ว ใน
ที่สุดก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ขึ้น
บังคับใช้ โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๒ก ลงวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๔๐ และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมี
สาระส�ำคัญคือให้สมาชิกสภาจังหวัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึง่ เป็น  นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ท�ำหน้าทีห่ วั หน้าในฝ่ายบริหาร และให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแต่งตัง้ สมาชิกสภาจังหวัดอีกสองคน เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส่วนในฝ่ายนิติบัญญัติก็ยังก�ำหนดให้สมาชิกสภาจังหวัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประมุขของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
และเลือกสมาชิกสภาจังหวัดอีกสองคนท�ำหน้าทีร่ องประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ เหมือน
เดิม โดยได้กำ� หนดอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัด เอาไว้อย่างเป็นรูป
ธรรมใน หมวด ๔ มาตรา ๔๕
โดยเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นมาใช้
นั้น ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุว่า “โดยที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.
๒๔๙๘ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบใน พื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยู่นอกเขต
สุขาภิบาล และเทศบาล เมือ่ ได้มพี ระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล ในการนี้สมควร ปรับปรุงบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้สอดคล้องกัน และปรับปรุงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น”
นอกจากเหตุ ผ ลของพระราชบั ญ ญั ติ แ ล้ ว จากบั น ทึ ก การประชุ ม คณะ
กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๐ ที่ประชุมได้
ระบุประเด็นวัตถุประสงค์ของการออกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดังนี้
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๑. เพื่อจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจุบันมีปัญหาด้านการ
บริหารการจัดการด้านพื้นที่ และรายได้ชำ�้ ซ้อน
๒. เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยน ตามการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการ
ปกครองท้องถิน่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางด้านการขยายความเจริญเติบโตของแต่ละ
ท้องถิ่น
๓. เพื่อเป็นการถ่ายโอนอ�ำนาจการปกครองส่วนภูมิภาคมาสู่ท้องถิ่น
โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดท�ำหน้าที่ในการ ประสานกับองค์กรปกครองท้อง
ถิ่น การประสานกับรัฐบาลและตัวแทนหน่วยงานของรัฐการถ่ายโอนภารกิจและงบ
ประมาณที่เคยอยู่ในภูมิภาคไปอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔. เพื่อเป็นการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่ม
อิสระให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากขึ้นด้วย โดยการลดการก�ำกับดูแลจาก
ส่วนกลางลง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวดที่ ๙ มาตรา ๒๘๔
ได้ก�ำหนดให้มีกฎหมายก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาใช้ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการตรา พระราช
บัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึน้ มาบังคับใช้เพือ่ ถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ จากหน่วยงานในราชการ
ส่วนภูมิภาคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไว้ในหมวด ๒ มาตรา ๑๗ และในวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๔๖ ได้มี ประกาศคณะกรรมการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง การก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ขึ้น ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๓) โดยมีสาระส�ำคัญ คือ
ฝ่ายบริหาร
ได้มีการก�ำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนทั้งจังหวัด มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๔ ปี โดย นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถแต่งตัง้ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จาก
บุคคลภายนอกซึง่ ไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือ่ ช่วยเหลือในการ
บริหารงานตามหลักเกณฑ์ ที่กฏหมายก�ำหนด
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ฝ่ายนิติบัญญัติ
ให้แบ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเขตละ
หนึ่งคน โดยใช้เกณฑ์ของราษฎรแต่ละจังหวัด ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรใน
ปีสุดท้ายก่อนที่มีการเลือกตั้ง    
หลังจากที่ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓)ประกาศใช้ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการจัดให้มี
การเลือกตั้งขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๗ และนับเป็นครั้ง
แรกในประวัติศาสตร์ที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้เข้ามาเป็นผู้ดำ� เนินการกระทรวง
มหาดไทยในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยได้นำ� เอาระบบใบเหลืองใบแดง มาใช้กบั ผูท้ ที่ จุ ริต
การเลือกตัง้ จนเป็นเหตุให้หลายเขตเลือกตัง้ ต้องมีการเลือกตัง้ ใหม่ จนกว่าจะได้รบั
การรับรองผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการเลือกตั้ง
กล่าวโดยสรุป องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีการวิวัฒนาการโดยผ่าน
กระบวนการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ มาเป็นล�ำดับจนถึงปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
จังหวัด มีภารกิจครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ตามบทบัญญัติของกฎหมายคือ
๑. อ�ำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด
๔ มาตรา ๔๕
๒. อ�ำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดระบบบริหาร
สาธารณะตามพระราช บัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๗
๓. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเรื่อง การก�ำหนดอ�ำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ซึง่ เป็นแนวทางทีไ่ ด้ยดึ ถือ
ปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้

อ�ำนาจ-หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑. พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (แก้ไขเพิม่
เติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒)
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มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำ� นาจหน้าที่ดำ� เนินกิจการภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
(๒) จัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการ
จัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
(๓) สนับสนุนสภาต�ำบลและราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ ในการพัฒนาท้องถิน่
(๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสภาต�ำบลและ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
(๕) แบ่งสรรเงินซึง่ ตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต�ำบลและราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(๖) อ�ำนาจหน้าทีข่ องจังหวัดตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาต�ำบล
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๗ ทวิ) บ�ำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๘) จัดท�ำกิจการใดๆ อันเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ ที่
อยู่ในเขตองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นร่วมกันด�ำเนินการหรือ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท�ำ ทั้งนี้ ตามที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(๙) จัดท�ำกิจการอืน่ ใดตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ หี้ รือกฎหมาย
อื่นก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บรรดาอ�ำนาจหน้าทีใ่ ดซึง่ เป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมภิ าค
อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดท�ำกิจการใด ๆ อันเป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขต
จังหวัดได้ เมือ่ ได้รบั ความยินยอมจากราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ หรือองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎ
กระทรวง
มาตรา ๔๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเรียกค่าบริการได้ โดย
ตราเป็นข้อบัญญัติ
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มาตรา ๕๐ การด�ำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะ
เป็นการพาณิชย์อาจท�ำได้ โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีก่ ระทรวง
มหาดไทยก�ำหนด
๒. พระราชบัญญัตกิ �ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๗ ภาย ใต้บงั คับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำ� นาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ดังนี้
(๑) การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ของตนเอง และประสานการจัดท�ำแผน
พัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(๕) การคุ้มครอง ดูแล และบ�ำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๖) การจัดการศึกษา
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียรวม
(๑๑) การก�ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน�ำ้
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท�ำกิจการไม่ว่าจะ
ด�ำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
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(๑๖) การสร้างและบ�ำรุงรักษาทางบกและทางน�้ำที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น
(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
(๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(๒๔) จัดท�ำกิจการใดอันเป็นอ�ำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ที่อยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด�ำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท�ำ ทั้งนี้
ตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
(๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๒๘) จัดท�ำ กิจการอื่นใดตามที่ก� ำ หนดไว้ ใ นพระราชบัญ ญัตินี้ห รือ
กฎหมายอื่น ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๒๑ บรรดาอ� ำ นาจและหน้ า ที่ ที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ
ตามกฎหมายรัฐอาจมอบอ�ำนาจและหน้าทีใ่ ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการ
แทนได้
ในการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ ร่วมมือกันด�ำเนินการ
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หรืออาจร้องขอให้รัฐหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณี ด�ำเนินการ
แทนได้
๓. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เรือ่ ง ก�ำหนดอ�ำนาจ และหน้าทีใ่ นการจัดระบบบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวัน ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖
ข้อ ๑ ลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการ
ให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด
		 (๑) ดําเนินงานในโครงการทีม่ ขี นาดใหญ่ทเี่ กินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
		 (๒) เป็นการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชน
เป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปด�ำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด
สามารถดําเนินการได้เอง
		 (๓) เข้าไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือ มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
มากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป
ข้อ ๒ ในการด�ำเนินการตามอ�ำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไป
ในลักษณะดังนี้ คือ
		 (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ ของตนเองและประสานการจัดทํา
แผนจังหวัด โดยการสร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นใน
จั ง หวั ด เพื่ อ นํ า ไปสู ่ ก ารใช้ จ ่ า ยงบประมาณในการพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลย์และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
		 (๒) การก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่หรือมีการ เกีย่ วเนือ่ งกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือในลักษณะ
ที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดําเนินการโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด
		 (๓) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ�้ำซ้อนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อ
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ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด
		 (๔) การส่ ง เสริ ม จารี ต ประเพณี วั ฒ นธรรม การท่ อ งเที่ ย ว
การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมของจังหวัด
		 (๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทําหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม
การดูแลระบบบําบัดน�้ำเสียรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด
		 (๖) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักรกล บุคลากร
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
		 (๗) ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กําหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติ การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่
ที่ต้องทํา”
ข้อ ๓ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
จะกระทําได้แต่เฉพาะกรณีทอี่ ยูใ่ นอํานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีจ่ ะ
ต้องดําเนินการเอง แต่ไม่สามารถดําเนินการเองได้ เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะ
ต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะดําเนินการ
ได้ดกี ว่า และผลของการให้การสนับสนุนนัน้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานตาม
อํานาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ในจังหวัด จะกระทําได้ใน
กรณีทเี่ ร่งด่วนและจ�ำเป็นหากไม่ดําเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อประชาชน
การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะ
ของการส่งเสริมความสามารถด�ำเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหาร
จัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การ
สนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปด�ำเนินการแทน
ข้อ ๔ หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจและหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่ก�ำหนด ไว้ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท�ำหน้าที่ในการวินิจฉัยและด�ำเนินการตามประกาศนี้
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๔. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เรือ่ ง ก�ำหนดอ�ำนาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ให้ยกเลิกวรรคหนึ่งและวรรคสองของข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�ำหนดอ�ำนาจ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖
๕. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล และองค์ ก าร บริ ห ารส่ ว นต�ำ บลในการให้ บ ริ ก าร
สาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
		 ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล อาจสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุขได้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้
ภารกิจอื่นนอกจากภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุข องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตามวรรคหนึง่ จะสนับสนุนได้ เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการอ�ำนวยการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัดเป็นรายกรณีไป
		 ข้อ ๒ การสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามข้อ ๑ จะกระท�ำได้ต่อเมื่อ
			 (๑) ภารกิจทีจ่ ะสนับสนุนจะต้องเป็นภารกิจทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุน
			 (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูส้ นับสนุน ต้องก�ำหนดโครงการ
อันเป็นภารกิจหลักของตนเองตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ทีก่ �ำหนดไว้ในงบประมาณราย
จ่ายประจ�ำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมเสียก่อน แล้วจึงสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
			 (๓) การให้การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องค�ำนึงถึงสถานะทาง การคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนด้วย
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		 ข้ อ ๓ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ส่ ว นราชการ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต�ำบล ที่จะให้การ
สนับสนุนแล้วแต่กรณี พร้อมทัง้ เหตุผลและรายละเอียดว่าโครงการมีงบประมาณไม่
เพียงพอในการด�ำเนินการและมีความจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
การเสนอขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนต้องแสดงให้เห็นถึง
กิจกรรมในโครงการทีเ่ สนอ โดยแบ่งส่วนทีผ่ รู้ บั การสนับสนุนมีงบประมาณของตนเอง
และส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจน
ข้อ ๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนเห็นสมควรสนับสนุน
โครงการตามข้อ ๓ ให้น�ำโครงการนั้นบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ�ำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการตามโครงการโดย
ด่วนจะไม่ ด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ ก็ได้ แต่ให้รายงานการสนับสนุนดังกล่าวต่อคณะ
อนุกรรมการอ�ำนวยการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัดทราบด้วย
ข้อ ๕ การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สนับสนุนเป็นเงิน
บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ และปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจน
สิ่งก่อสร้างอื่น ได้ไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวม
เงินอุดหนุนจากรัฐ
การค�ำ นวณวงเงิน งบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้ ร วมถึง งบประมาณที่
สนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ ในเขตจังหวัดด้วย
การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง จะสนับสนุนโดยใช้งบประมาณของตนและ
ด�ำเนินการแทนก็ได้
ข้อ ๘ กรณีทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใด มีความจ�ำเป็นต้องสนับสนุน
งบประมาณในโครงการใดเกินอัตราหรือไม่อาจด�ำเนินการ ตาม หลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการอ�ำนวยการการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นราย
กรณีไป
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๖. กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑
ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ร่วมด�ำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท�ำ
		 ๑. จัดให้มีน�้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
		 ๒. ก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
		 ๓. บ�ำบัดน�้ำเสีย
		 ๔. บ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 ๕. วางผังเมือง
		 ๖. จัดให้มีและบ�ำรุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวง
ชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
		 ๗. จัดให้มีและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำ
		 ๘. จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด
		 ๙. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
		 ๑๐. รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
		 ๑๑. จัดการศึกษา ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา และบ�ำรุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
		 ๑๒. จัดให้มแี ละบ�ำรุงสถานทีส่ ำ� หรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อน
ใจ สวนสาธารณะ และสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมส�ำหรับราษฎร
		 ๑๓. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ
		 ๑๔. ป้องกันและบ�ำบัดรักษาโรค
		 ๑๕. จัดตั้งและบ�ำรุงสถานพยาบาล
		 ๑๖. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
		 ๑๗. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
		 ๑๘. กิจการที่ได้มีการก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผน
พัฒนา อบจ.

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
โครงสร้าง อบจ. ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ในต�ำแหน่งได้คราวละ ๔ ปี
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมาย อบจ. ฉบับล่าสุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
โครสร้างและองค์ประกอบของ อบจ. ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฝ่ายนิติบัญญัติ) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหาร)
๑ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในจังหวัดหนึ่งให้มีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันประกอบด้วยสมาชิก
ซึ่งราษฎร เลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดส�ำหรับ
จ�ำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถอื เกณฑ์ตามจ�ำนวนราษฎร แต่ละ
จังหวัดตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง
ดังนี้
(ก) จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ คน มีสมาชิกสภาจังหวัด
ได้ ๒๔ คน
( ข ) จั ง ห วั ด ใ ด มี ร า ษ ฎ ร เ กิ น ก ว ่ า ๕ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ ค น แ ต ่ ไ ม ่
เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน มีสมาชิกได้ ๓๐ คน
(ค) จั ง หวั ด ใดมี ร าษฎรเกิ น กว่ า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คนแต่ ไ ม่
เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน มีสมาชิกได้ ๓๖ คน
(ง) จั ง หวั ด ใดมี ร าษฎรเกิ น กว่ า ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน แต่ ไ ม่
เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน มีสมาชิกได้ ๔๒คน
(จ) จังหวัดใดมีราษฎรเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ คนขึน้ ไป มีสมาชิกได้ ๔๘ คน
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเป็นประธาน
สภา ๑ คน และเป็น รองประธานสภา ๒ คน
๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มาจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๔ ปี และสามารถแต่งตั้ง
ทีมบริหารได้ ดังนี้
(๑) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ โดยจ�ำนวนของรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขึ้นอยู่กับจ�ำนวนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่
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		 - ในกรณีที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔๘ คน ให้
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน ๔ คน
		 - ในกรณีที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓๖ หรือ ๔๒
คน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน ๓ คน
		 - ในกรณีที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒๔ หรือ ๓๐
คน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน ๒ คน
(๒) เลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมกัน
ได้ไม่เกิน ๕ คน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีอ�ำนาจหน้าที่
ดังนี้
(๑) ก�ำหนดนโยบายโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย โดยก่อนเข้ารับต�ำแหน่งต้อง
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกปี
(๒) รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย
(๓) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด
(๔) แต่งตัง้ และถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
(๖) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่
(๑) มีอายุไม่ต�่ำกว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๒) จบการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก
สภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก
รัฐสภา
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(๓) ไม่เป็นผู้พ้นจากต�ำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท�ำกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึง ๕ ปี
(๔) สัญชาติไทยโดยการเกิด
(๕) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี นับถึงวันรับสมัครรับเลือกตัง้ หรือได้เสียภาษีตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ำรุงท้องที่ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้ง
๓. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส�ำหรับเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนัน้ ได้แก่ ข้าราชการ
ส่วนจังหวัด ซึ่งรับเงินเดือนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้าราชการส่วนจังหวัดมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผูป้ กครอง
บังคับบัญชาและมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การบริหารงานจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ ส่วนอ�ำนวยการดูแล
กิจการทัว่ ไปของ อบจ.ส่วนแผนและงบประมาณรับผิดชอบเรือ่ งแผนและงบประมาณ
ของ อบจ. ส่ ว นโยธารั บ ผิ ด ชอบทางด้ า นงานช่ า งและการก่ อ สร้ า งโครงการ
สาธารณู ป โภค ส่ ว นการคลั ง ดู แ ลด้ า นการเงิ น การคลั ง และการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ส่วนกิจการสภา อบจ. รับผิดชอบงานของสภา อบจ.

รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑. รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายได้ ดังต่อไปนี้
๑.๑ รายได้จากภาษีกร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ภาษีอากรที่ท้องถิ่น
เป็นผู้จัดเก็บเอง และภาษีอากรที่รัฐบาลกลางจัดเก็บให้
			 (๑) ภาษีอากรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้จัดเก็บเอง
ได้แก่ ภาษีบุหรี่ ภาษีนำ�้ มัน และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักในโรงแรม
			 (๒) ภาษีอากรที่รัฐบาลกลางจัดเก็บให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฯลฯ
๑.๒ รายได้อื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาษีอากร
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			 (๑) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ เป็นรายได้ที่จัด
เก็บจากบริการและการอนุญาต ทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดให้บริการแก่ประชาชน
ในเขตพื้นที่
			 (๒) รายได้จากทรัพย์สิน และการประกอบกิจการของท้องถิ่น
เป็นรายได้ทเี่ กิดจากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายได้จากการประกอบ
กิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
			 (๓) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
			 (๔) เงินกูจ้ ากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิตบิ คุ คลต่างๆ
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
			 (๕) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง เป็นเงินที่รัฐบาลกลางจัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อน�ำไปใช้จ่ายตามอ�ำนาจหน้าที่ แบ่งออกเป็น
๒ ประเภท คือ
			
- เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐบาลกลางจัดสรร
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อน�ำไปใช้ในการจัดท�ำบริการสาธารณะตาม
อ�ำนาจหน้าที่
				 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงินอุดหนุนทีร่ ฐั บาลกลางจัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีเงื่อนไขในการใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
และวิธกี ารใช้จา่ ยไว้แน่นอนตายตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถ
ใช้ดุลยพินิจพิจารณาในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประเภทนี้ได้
๒. รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินตอบแทนอื่นๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์
(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยก�ำหนดไว้
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 การก�ำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การก�ำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถแบ่งได้เป็นการก�ำกับ
ดูแลตัวบุคคลหรือองค์การ และการก�ำกับดูแลการกระท�ำ
๑. การก�ำกับดูแลตัวบุคคล
เป็นการก�ำกับดูแลตัวบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ได้แก่
๑.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผูท้ มี่ อี ำ� นาจในการก�ำกับดูแลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด โดย
		 (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�ำนาจสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพ้นจากต�ำแหน่ง กรณีที่สอบสวนแล้วพบว่าขาดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร
		 (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�ำนาจสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพ้นจากต�ำแหน่ง กรณีที่พบว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้อง
ห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
		 (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ�ำนาจสั่งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต�ำแหน่ง กรณีทผี่ วู้ า่ ราชการจังหวัดสอบสวนแล้ว
พบว่าเป็นผู้มสี ่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือสัมปทานทีท่ ำ�
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
๑.๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผูท้ มี่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด โดย
		 (๑) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยมีอ�ำนาจสัง่ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต�ำแหน่ง กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วพบว่า
ละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ�ำนาจหน้าที่
		 (๒) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยมีอำ� นาจสัง่ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต�ำแหน่ง กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วพบว่า
ปฏิบัติตนฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยของประชาชน
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๒. การก�ำกับดูแลองค์กร
เป็นการก�ำกับดูแลองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ� ำนาจสั่งยุบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยค�ำแนะน�ำของผู้ว่าราชการจังหวัดได้ หากพิจารณา
แล้วเห็นว่าการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศ
ส่วนรวม
๓. การก�ำกับดูแลการกระท�ำ
เป็นการก�ำกับดูแลการกระท�ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
๓.๑ อ�ำนาจในการให้ความเห็นชอบ
		 (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�ำนาจในการอนุมัติให้ความเห็นชอบข้อ
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
		 (๒) การมอบให้เอกชนท�ำกิจการซึง่ อยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และเรียกเก็บค่าธรรมนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทน ต้องได้
รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
๓.๒ อ�ำนาจในการเพิกถอนหรือระงับการกระท�ำ
		 (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ� ำนาจก�ำกับดูแลการปฏิบัติการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�ำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง หรือสั่งให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติการได้ หากผู้ว่าราชการ
จังหวัดพบว่า ปฏิบัติการในทางที่อาจน�ำมาซึ่งความเสียหายแก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือกระท�ำการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
หากเกิดกรณีดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ� ำนาจยับยั้งการปฏิบัติดังกล่าวได้
ชั่วคราว
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�ำนาจเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ซึ่งไม่ใช่ข้อบัญญัติได้ กรณีที่พบว่ามตินั้นฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบข้อบังคับของราชการ หรือเป็นมตินอกเหนืออ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
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๔. การควบคุมทางการคลัง
(๑) การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สนิ การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน การด�ำเนินกิจการพาณิชย์ การจัดหาพัสดุ การจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
(๒) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำ� นาจในการตรวจสอบความถูก
ต้องทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

๕.ที่มาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ ไข
เพิ่มเติม หมวด ๒ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา๙ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดซึง่ มาจากการเลือกตัง้ ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนอกจาก
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วจะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต�ำแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ รองผูบ้ ริหารท้องถิน่ เลขานุการหรือ
ทีป่ รึกษาผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพราะเหตุมสี ว่ นได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา
หรือกิจการที่กระท�ำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเกณฑ์จ�ำนวน
ราษฎรแต่ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปี
ที่มีการเลือกตั้งจังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสี่คนจังหวัดใดมีราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกิน
หนึ่งล้านคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบคน
จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคนให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคนจังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่ง
ล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคนให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดได้สี่สิบสองคนจังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไปให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบแปดคน
ในอ�ำเภอหนึง่ ให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หนึง่
คนเมื่อรวมจ�ำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากแต่ละอ�ำเภอแล้ว
จ�ำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามวรรคสาม
ให้ด�ำเนินการดังนี้เอาจ�ำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะพึงมีได้ไปหารจ�ำนวนราษฎรทั้งจังหวัดได้ผลลัพธ์เท่าใด
ให้ถือเป็นเกณฑ์ส�ำหรับค�ำนวณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้นโดย
อ�ำเภอใดมีจ�ำนวนราษฎรมากที่สุดให้อ�ำเภอนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนแล้วให้เอาผลลัพธ์ดังกล่าวหักออกจากจ�ำนวนราษฎรของ
อ�ำเภอนั้นเหลือเท่าใดให้ถือเป็นจ�ำนวนราษฎรของอ�ำเภอนั้นในการพิจารณาเพิ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีย่ งั ขาดจ�ำนวนอยูแ่ ละให้กระท�ำดังนีต้ อ่ ๆไป
จนได้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบจ�ำนวน
มาตรา๑๐ อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำ� หนดคราวละ ๔ ปี
นับแต่วันเลือกตั้ง
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริม่ ตัง้ แต่วนั เลือกตัง้
มาตรา๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิน้ สุดลง
เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการ
ยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) ตาย
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามครั้งติดต่อกันโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร
(๕) เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาทีอ่ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท�ำให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระท�ำ
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา๙วรรคสอง
(๗) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่งโดยเห็นว่า
มีความประพฤติในทางทีจ่ ะน�ำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระท�ำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
หนึง่ ในสามของจ�ำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่เข้า
ชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมติดังกล่าวต้องมีคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทัง้ หมด
เท่าที่มีอยู่ทั้งนี้ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
มติ
(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่าสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่สมควรด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตาม(๔)(๕)หรือ(๖)ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัย
โดยเร็วค�ำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุด
ตาม(๘)พร้อมกันทั้งหมดให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา๑๒ ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้อง
ปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า“จะรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทยจะซื่อ สัตย์สุจ ริต และปฏิบัติห น้ า ที่ เ พื่อ
ประโยชน์ของประชาชน”
มาตรา๑๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นผู้แทนของปวง
ชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นและต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตน
โดยบริสุทธิ์ใจไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ
มาตรา๑๔ เมือ่ ต�ำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะ
ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นแทน
ต�ำแหน่งที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น
[มาตรา๑๔แก้ไขโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่๓)
พ.ศ. ๒๕๔๖]
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มาตรา๑๕ เมือ่ ต�ำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะ
เหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการ
ยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขึ้นแทนต�ำแหน่งที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ใน
ต�ำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
[วรรคหนึ่งของ มาตรา๑๕แก้ไขโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่๓)พ.ศ. ๒๕๔๖]
มาตรา๑๖ เมื่อมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ให้ บ รรดาสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดของอ�ำเภอที่ถูกยุบหรือถูกรวมเข้าไว้ในการปกครองของจังหวัดใดเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุด
ลงตามมาตรา๑๑
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มาตรา๑๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน
มาตรา๑๘ ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด�ำรงต�ำแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวรรคหนึ่งประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต�ำแหน่งตามมาตรา๗๙
(๔) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่งโดยเห็นว่า
มีความประพฤติในทางทีจ่ ะน�ำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระท�ำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
หนึง่ ในสามของจ�ำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่เข้า
ชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมติดังกล่าวต้องมีคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทัง้ หมด
เท่าที่มีอยู่ทั้งนี้ให้พ้นจากต�ำแหน่งนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ
ในกรณีตามวรรคสองให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีไ่ ด้รบั เลือกใหม่อยูใ่ นต�ำแหน่งตามวาระของ
ผู้ซึ่งตนแทน
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต�ำแหน่งตาม(๓)จะด�ำรงต�ำแหน่งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกไม่ได้
ตลอดอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
[มาตรา ๑๘ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่๓)
พ.ศ. ๒๕๔๖]
มาตรา๑๙ เมื่ อ ต� ำ แหน่ ง ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หรื อ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอนื่ ใดนอกจากถึงคราว
ออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณีแทนต�ำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ต�ำแหน่งนั้นว่างลง
มาตรา๒๐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ด�ำเนินกิจการ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าทีช่ ว่ ยประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติการตามหน้าที่และกระท� ำกิจการตามที่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
ในกรณีทปี่ ระธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อยูห่ รือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน
และในกรณีทปี่ ระธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดคนทีห่ นึง่ ไม่อยูห่ รือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทน
มาตรา๒๑ เมือ่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทัง้ สองคนไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเลือกกันขึ้นเองเป็นประธานในที่ประชุมส�ำหรับการประชุมคราวนั้น
มาตรา๒๒ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องก�ำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดครัง้ แรกภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเริม่ สมัยประชุมสามัญประจ�ำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก�ำหนด
สมัยประชุมสามัญให้มกี ำ� หนดสีส่ บิ ห้าวันแต่ถา้ มีกรณีจำ� เป็นให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจ�ำเป็นครั้งละ
ไม่เกินสิบห้าวัน
การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบก�ำหนดเวลาสี่สิบห้าวันจะกระท�ำมิได้
กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตาม
ก�ำหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีให้มคี ำ� สัง่ ยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
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[วรรคสองและวรรคหก ของมาตรา๒๒แก้ไขโดยพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มาตรา ๒๓ การประชุมตามมาตรา ๒๒ วรรคสองให้ที่ประชุมเลือกประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
[มาตรา ๒๓ แก้ไขโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที๓่ )
พ.ศ. ๒๕๔๖]
มาตรา๒๔ ภายใต้บังคับมาตรา๒๒ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสมัยประชุมและเป็นผู้
เปิดและปิดการประชุม
ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เรียกประชุมตามกฎหมายให้ผ้วู ่าราชการจังหวัดเป็นผู้
เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุม
มาตรา๒๕ เมื่อเป็นการจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นสมัยวิสามัญก็ได้หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าทีม่ อี ยูอ่ าจท�ำค�ำร้องยืน่ ต่อประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดท�ำค�ำร้องขอให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีก�ำหนด ๗ วัน
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่และให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน
[มาตรา ๒๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มาตรา๒๖ ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
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มาตรา๒๗ การประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ทุ ก คราวต้ อ งมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ� ำนวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม
มาตรา๒๘ การลงมติวนิ จิ ฉัยข้อปรึกษานัน้ ให้ถอื เอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา๒๙ การปรึกษาหารือในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็น
กิจการเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะห้าม
ปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่
มาตรา๓๐ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นการเปิดเผย
ตามลักษณะที่จะได้ก�ำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่การประชุมลับย่อมมีได้เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอ
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกันมีจำ� นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ�ำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมาประชุมร้องขอ
มาตรา๓๑ ในที่ ป ระชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมาชิ ก สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้แต่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิที่
จะไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชน์ส�ำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
[มาตรา ๓๑ แก้ไขโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๖]
มาตรา ๓๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอข้อสอบถามต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ
อันเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคและให้หัวหน้าหน่วยงานราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึง่ มาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเขตจังหวัด
ชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ทั้งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
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หัวหน้าหน่วยงานราชการดังกล่าวชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบ
ค�ำถามเมือ่ เห็นว่าข้อเท็จจริงนัน้ เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงของชาติหรือเกีย่ วกับ
นโยบายของการบริหารราชการส่วนกลางที่ยังไม่สมควรเปิดเผย
มาตรา๓๓ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำ� นาจเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการสามัญและมีอ�ำนาจเลือกบุคคลซึ่งมิได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระท�ำ
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในวงงานของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ทั้งนี้กิจการหรือการ
สอบสวนดังกล่าวต้องมิใช่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ
ข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา๓๒
ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตั้ ง คณะกรรมการสามั ญ ประจ� ำ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุดหนึ่งเพื่อท�ำหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการออก
ข้อบัญญัติชั่วคราวตามมาตรา๕๗
มาตรา๓๔ การประชุมของคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการวิสามัญและ
คณะกรรมการสามัญประจ�ำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๓ ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม
ระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม

๖. บทบาทหน้าที่ในการประชุมสภาตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
การประชุมสภาท้องถิน่ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่งได้บัญญัติให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นผูร้ กั ษาการมีอ�ำนาจตีความ วินจิ ฉัย ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ
เพื่อด�ำเนินการตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
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กรณีที่มีปัญหาโต้แย้งการปฏิบัติตามระเบียบ หรือระเบียบไม่ได้กำ� หนดไว้ก็
ให้ประธานสภาท้องถิน่ เป็นผู้วนิ จิ ฉัยและใช้บงั คับไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน�ำข้อโต้แย้งนี้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัยสั่งการ หรือใช้บังคับ
เฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อปลัดกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาส�ำหรับองค์การบริหารส่วนต�ำบลให้เสนอต่อนายอ�ำเภอทราบ
เพื่อวินิจฉันสั่งการหรือใช้บังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้รายงาต่อ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพือ่ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา (ตามข้อ ๕ วรรคสอง)

๑. การประชุมสภาครั้งแรก
ตามระเบียบ ข้อ ๖ ให้นายอ�ำเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก�ำหนดให้สมาชิก
สภามีการประชุมสภาครัง้ แรก ภายใน ๑๕ วันนับแต่ประกาศผลการเลือกตัง้ สมาชิก
ครบตามจ�ำนวนแล้ว สิ่งที่ต้องท�ำในการประชุมสภาครั้งแรก คือ
๑. ปฏิญาณตนในที่ประชุม
๒. เลือกประธานสภาท้องถิ่น
๓. เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
๔. เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
๕. ก�ำหนดสมัยประชุมสามัญของปีนั้น และก�ำหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรกของปีถัดไป
๑.๑ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งชั่วคราว
ตามระเบียบ ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ก�ำหนดให้มีผู้ดำ� รง
ต�ำแหน่งชั่วคราวดังนี้
๑.๒ ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
ให้สมาชิกสภาที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาเป็นประธานสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว แต่หากผู้มีคุณสมบัติตาม (๑) ไม่ยอมท�ำหน้าที่ให้ผู้มีอายุสูงสุดรองลงมา
ท�ำหน้าที่แทน และในกรณีที่มีสมาชิกสภามีอายุสูงสุดเท่ากันมากกว่า ๑ คน ให้ใช้
วิธีจับสลาก
๑.๓ หน้าที่ประธานสภาชั่วคราว
		 (๑) น�ำสมาชิกกล่าวค�ำปฏิญาณตน
		 (๒) ด�ำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
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		 (๓) รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ ภายใน๗ วัน นับแต่วันที่สภาลงมติ
๑.๔ การพ้นจากต�ำแหน่งประธานสภาชั่วคราว
การพ้นจากต�ำแหน่งประธานสภาชั่วคราวนั้น ก�ำหนดให้พ้นจากต�ำแหน่งใน
กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค�ำสั่งแต่ตั้งประธานสภาเทศบาล

๒. เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว
ให้ปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นเลขานุการสภาท้องถิน่ ในครัง้ นัน้
๒.๑ การเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และ
เลขานุการท้องถิ่น
๑.การเลือกประธานสภาท้องถิ่น
การเลือกประธานสภาท้องถิ่น ประกอบไปด้วยวิธีการ การเสนอชื่อ การลง
คะแนนการตรวจนับคะแนน การรายงานผล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
		
๑.๑) การเสนอชื่อ
ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ก�ำหนดให้สมาชิกสภาสามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา ดังนี้
		 (๑) สมาชิกสภา ๑ คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นประธานสภาได้เพียง ๑ ชื่อ
		 (๒) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย
๒ คน
		 (๓) หากมีการเสนอชือ่ ผูส้ มควรได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นประธานสภา
เพียง ๑ คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบข้อ ๑๔)
		
๑.๒) การลงคะแนน
ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จ�ำนวน๑ ชื่อ และให้
สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตาม ข้อ ๗๕ วรรคสาม
โดยประธานสภาเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามล�ำดับอักษรน�ำซองมาใส่ในหีบที่จัดไว้
ต่อหน้าประธานที่ประชุม
		
๑.๓) การตรวจนับคะแนน
ประธานชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๒ คน มาช่วยนับโดยที่ผู้ได้รับ
เลือกมีคุณสมบัติ ดังนี้
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		 (๑) เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
		 (๒) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่โดยวิธีเดิมอีก
ครั้ง (ตาม ๑.๒)
		 (๓) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วธิ จี บั สลาก โดยวิธกี ารจับสลาก
นี้ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ ๘ วรรคสาม ดังนี้
			 (๓.๑) ประธานชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน
			 (๓.๒) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานชั่วคราวจับสลากว่าใครจะ
จับสลากก่อน
			 (๓.๑) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี ขนาด เหมือนกัน มีจานวนเท่า
คนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” ๑
บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”
		
๑.๔) การรายงานผล
				 ประธานสภาชั่วคราวมีหน้าที่รายงานผลต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันเลือก
๒) การเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
เมื่อมีการเลือกประธานสภาได้แล้ว ให้สภาท้องถิ่นดาเนินการเลือกรอง
ประธานสภาและเลขานุการสภา ซึง่ การเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภานี้
จะต้องเลือกในการประชุมสภาครั้งแรก
จ�ำนวนรองประธานสภาสามารถมีได้ตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งเทศบาลให้
มี รองประธานสภาได้ จ�ำนวน ๑ คน
		
๒.๑) การเสนอชื่อ
		 วิธีการเลือกรองประธานสภา ให้ใช้วิธีเดียวกับการเลือกประธาน
สภา ตามระเบียบข้อบังคับ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง แต่กรณีที่มีคะแนนเท่ากันเป็นครั้งที่ ๒
ให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด
		
๒.๒) การรายงานผล
		 ประธานชั่วคาวมีหน้าที่รายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน
๗ วัน นับแต่วันเลือก
๓) การเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
วิธีการเลือกเลขานุการสภา ให้ประธานสภาใช้วิธีเดียวกับการเลือกรอง
ประธานสภา ตามระเบียบบังคับ ข้อ ๑๓ วรรคหนึง่ มาใช้บงั คับ การเลือกเลขานุการ
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สภาให้เลือกจากสมาชิกสภา หรือพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น และเมื่อได้
เลขานุการสภาแล้ว ให้เลขานุการสภาชั่วคราวพ้นจากต�ำแหน่ง
๔) กรณีต�ำแหน่งว่างลง
ตามระเบียบ ข้อ ๑๕ ได้ก�ำหนดว่าเมือ่ ประธานสภาท้องถิน่ หรือรองประธาน
สภาท้องถิน่ พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบอายุสภา ให้สภาด�ำเนินการเลือกประธานสภา
และรองประธานสภาแทนในต�ำแหน่งที่ว่าง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่พ้นจาก
ต�ำแหน่ง

๓. อ�ำนาจหน้าที่
๓.๑ ประธานสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบ ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิ่น มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ด�ำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก�ำหนด
๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าว
อภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น
๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก
๖) อ�ำนาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก�ำหนดไว้ หรือตามที่กำ� หนด
ไว้ในระเบียบนี้
๓.๒ รองประธานสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิ่น มีอ�ำนาจหน้าที่ในการช่วย
ประธานสภาท้องถิ่นตามอ�ำนาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นที่ก�ำหนดไว้ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย
๓.๓ เลขานุการสภา
ตามระเบียบข้อ ๑๘ เลขานุการสภา มีหน้าที่ดังนี้
๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค�ำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หนังสือสั่งการ
หรือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น
๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท�ำระเบียบวาระการประชุมสภา
ท้องถิ่น
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๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
๕) จัดท�ำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผย
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น
๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
สภาท้องถิ่น
๙) หน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี่หรือกระท�ำกิจการอื่นตามที่
ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายในการประชุมสภา ถ้าไม่มีเลขานุการสภา หรือมีแต่
ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้สภาเลือกสมาชิกสภาคนหนึง่ เป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่
เลขานุการสภาชั่วคราว โดยใช้วิธีการเลือกตามระเบียบข้อ ๑๓

๔. การประชุมสภาท้องถิ่น
การประชุมสภาท้องถิ่นมี ๔ ประเภท คือ ๑) การประชุมสภาสมัยแรก ๒)
การประชุมสามัญ ๓) การประชุมวิสามัญ และ ๔) การเรียกประชุมกรณีไม่มปี ระธาน
สภาหรือประธานสภาไม่เรียกประชุม โดยจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป
ในส่วนของการก�ำหนดจ�ำนวนสมัยประชุมสามัญประจ�ำปี ให้สภาเทศบาล
ก�ำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ�ำปีแต่ละสมัยในปีนนั้ จะเริม่ เมือ่ ใด แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีก�ำหนดกี่วัน และให้ก�ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ�ำปีสมัย
แรกของปีถดั ไปและมีก�ำหนดกีว่ นั เมือ่ สภาท้องถิน่ มีมติ แล้วให้ประธานสภาท้องถิน่
ทาเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�ำนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่ไม่ได้ก�ำหนดสมัยประชุมสามัญประจ�ำปีไว้ หรือ
ไม่ได้ก�ำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ�ำปีสมัยแรกในปีถัดไป หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ�ำปี หรือวันเริ่มประชุมสามัญประจ�ำปีที่
ก�ำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน�ำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ�ำปีอื่น
หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ การประชุมสภาท้องถิน่ ประกอบไปด้วย ๓ ประเภท
ดังนี้
๔.๑ การประชุมสภาครั้งแรก
๔.๒ การประชุมสามัญ
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เทศบาล ตามมาตรา ๒๔ ได้ก�ำหนดให้มีจำ� นวนสมัยประชุมได้ปีละ ๔ สมัย
มาตรา ๒๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน) ได้บัญญัติให้
(๑) สภาเทศบาลก�ำหนดสมัยประชุมสามัญได้มีก�ำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
(๒) แต่กรณีจ�ำเป็นสามารถขยายเวลาได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด
๔.๓ การประชุมวิสามัญ
เป็นการประชุมนอกสมัยการประชุมสามัญ โดยมีความจ�ำเป็นของการประชุม
เพือ่ ประโยชน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เท่านัน้ เทศบาล ตามมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ได้บัญญัติให้
(๑) ประธานสภา นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า
ครึ่งหนึ่งสามารถยื่นค�ำร้องขอเปิดประชุมจากผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมวิสามัญ
(๓) สมัยประชุมมีก�ำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
(๔) หากต้ อ งการขยายวั น ประชุ ม จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน

๕. การเรียกประชุมสภาท้องถิ่น
๑) ให้ประธานสภาท�ำหนังสือแจ้งสมาชิกสภาท้องถิน่ ทราบล่วงหน้า และ
ปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ ส�ำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก�ำหนดวันเปิด
สมัยประชุม ไม่นอ้ ยกว่า ๓ วันยกเว้นการประชุมเร่งด่วนจะแจ้งก�ำหนดให้ปดิ ประกาศ
ได้น้อยกว่า ๓ วัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนก�ำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม
๒) บอกนัดในที่ประชุม และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ไม่ได้มา
ประชุมให้ทราบล่วงหน้าด้วย
๓) กรณีประชุมเร่งด่วน สามารถนัดประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า ๓ วันได้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนก�ำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม และต้องระบุเหตุ
อันรีบด่วนในหนังสือด้วย
๕.๑ สิ่งที่ต้องปฏิบัติในการเรียกหรือนัดประชุม
๑) ส่งระเบียบวาระไปพร้อมกัน เว้นแต่มีเหตุรีบด่วนให้แจ้งในขณะ
เปิดประชุม
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๒) ประชาสัมพันธ์ก�ำหนดวัน เวลา และเรื่อง ให้ประชาชนทราบ
หมายเหตุการจัดระยะเวลาวาระเป็นไปตามข้อ ๒๗
๕.๒ สิทธิของประชาชนในการเข้าฟังการประชุม
ตามระเบียบข้อ ๒๔ วรรคสอง ก�ำหนดให้ประชาชนมีสิทธิเข้าฟังการประชุม
สภาท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาท้องถิ่นก�ำหนด (เป็นระเบียบของ
สภาท้องถิ่น)
๕.๓ สิ่งที่ต้องด�ำเนินการในการประชุมสภา
ตามระเบียบข้อ ๒๕ ก�ำหนดให้
๑) เมือ่ ถึงกาหนดเวลานัด เลขานุการสภาให้สญ
ั ญาณเรียกสมาชิกสภา
เข้าห้องประชุม
๒) ให้ประธานตรวจดูว่าสมาชิกสภาเข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่
๓) การนับองค์ประชุม
		 (๑) หากสมาชิกสภาไม่ได้ลงชื่อ แต่เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามา
ประชุม
		 (๒) หากสมาชิกสภาลงชื่อไว้ แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่ให้นับ และ
ถือว่าขาดประชุม
๔) ถ้าไม่ครบองค์ประชุมและพ้นก�ำหนดเวลานัด ๑ ชั่วโมง ให้ด�ำเนินการ
ดังนี้
		 (๑) ให้ประธานสภาสั่งเลื่อนการประชุม
		 (๒) ให้ถือว่าสมาชิกสภาไม่อยู่ขาดประชุม
๕) การแจ้งเลื่อนการประชุมให้ใช้วิธีเกี่ยวกับการนัดประชุม
๕.๔ ประธานในที่ประชุมสภา
๑) ปกติให้ประธานสภาและรองประธานสภาตามล�ำดับเป็นประธานที่
ประชุม
๒) ในกรณีประธานสภาและรองประธานสภาไม่อยู่หรือ ไม่ยอมปฏิบัติ
หน้าที่
		 (๑) ให้สมาชิกอายุสูงสุด หรือรองลงมาตามล�ำดับ
		 (๒) เป็นประธานชั่วคราวเพื่อเลือกสมาชิกกันเองเป็นประธานที่
ประชุมคราวนั้น
		 (๓) วิธีการเลือก ให้เสนอชื่อ แล้วลงคะแนนโดยวิธียกมือ
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๓) เมื่อประธานสภา / รองประธานสภา / ยอมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ใน
ระหว่างการเลือกให้ระงับการเลือก ถ้าเลือกได้แล้วให้ผู้ได้รับเลือกพ้นหน้าที่ และให้
ประธานสภา / รองประธานสภาเป็นประธานที่ประชุมต่อไป
๕.๕ การประชุมตามระเบียบวาระ
๑) ให้ดำ� เนินการประชุมตามระเบียบวาระเว้นแต่ ทีป่ ระชุมสภาจะตกลง
กันเป็นอย่างอืน่ ในการประชุมคราวนัน้ และโดยทัว่ ไปวาระการประชุมจะเรียงลาดับ
ก่อนหลัง ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) กระทู้ถาม
(๔) เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่เสนอใหม่
(๖) เรื่องอื่น ๆ
๒) การสั่งปิดประชุมประธานจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้
เว้นแต่กรณีเกิดเหตุอลเวง ตามระเบียบข้อ ๑๒๑ หาก
(๑) ถ้าประธานฝ่าฝืน (สั่งปิดก่อน) ให้สมาชิกสภาจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ทีม่ อี ยูใ่ นทีป่ ระชุม เห็นว่าให้เปิดประชุมต่อไป ให้ประชุมต่อไปตามระเบียบวาระ
จนหมด และให้รองประธานสภาเป็นประธานทีป่ ระชุม ถ้ารองประธานสภาไม่อยูห่ รือ
ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ให้สมาชิกเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุม (วิธีการตาม
ระเบียบข้อ ๒๖)
๓) วาระการประชุมที่ยังไม่ได้ประชุมให้ประธานสภาจัดวาระนั้นเข้าใน
ระเบียบวาระการประชุมในครั้งต่อไป
๕.๖ การพักประชุม
ตามระเบียบข้อ ๓๐ จะพักการประชุมได้ต้อง
๑) ประธานสภาเห็นเป็นการสมควร
๒) สั่งพักการประชุมไว้ชั่วคราวก็ได้ (ควรก�ำหนดเวลาให้ชัดเจน)
๕.๗ การประชุมโดยเปิดเผย - ลับ
การประชุมปกติเป็นการประชุมโดยเปิดเผยเว้นแต่
๑) กฎหมายหรือระเบียบก�ำหนดให้ประชุมลับ เช่น ประชุมเพือ่ พิจารณา
ความประพฤติของสมาชิกสภา (แต่ผู้ที่ถูกอภิปรายอาจขอให้ประชุมเปิดเผยได้)
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๒) ผู้บริหาร / สมาชิก ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของที่ประชุมร้องขอให้
ประชุมลับ โดยทาเป็นหนังสือ / เสนอด้วยวาจาในการประชุม (ระเบียบข้อ ๓๑ วรรค
สอง) (ไม่ต้องขอมติ)
การประชุมลับ
ประธานสภาสัง่ ให้ผไู้ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องออกจากทีป่ ระชุม จนพ้นระยะทีจ่ ะฟัง
การประชุมได้ตามระเบียบ ข้อ ๓๒ ระบุวา่ การประชุมสภาท้องถิน่ เพือ่ อภิปรายเกีย่ ว
กับความประพฤติของสมาชิกสภาท้องถิ่น เนื่องจากเห็นว่า มีความประพฤติในทาง
ที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกระท�ำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่
หรือเรื่องที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดตามความในหมวด ๙ แห่ง
ระเบียบนีใ้ ห้ประชุมลับ เว้นแต่สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูถ้ กู ล่าวหาจะขอให้ประชุมเปิดเผย
๕.๘ รายงานการประชุม
๑) ต้อให้คณะกรรมการตรวจรายงานได้ตรวจสอบ
๒) ท�ำส�ำเนารายงานที่ได้ตรวจสอบแล้ว (อย่างน้อย ๒ ฉบับ) ให้สมาชิก
ตรวจดูก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า ๑ วัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการ
ประชุมนั้น
๓) การแก้ไขถ้อยค�ำในรายงานการประชุมให้กระท�ำโดยมติของทีป่ ระชุม
สภาท้องถิน่ รายงานการประชุมสภาท้องถิน่ ทุกครัง้ อย่างน้อยจะต้องมีรายชือ่ สมาชิก
สภาท้องถิ่นมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม
๔) ให้ประธานสภาลงชื่อเป็นหลักฐานว่าสภารับรองแล้ว
๕) การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ เป็นไปตามมติของสภา โดยให้
เลขานุการสภาท้องถิน่ ปิดประกาศรายงานการประชุมทีส่ ภาท้องถิน่ มีมติรบั รองแล้ว
ในทีเ่ ปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไปทราบ
๖) ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่
ในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่น ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้
โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ
๗) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ หรือสภายังไม่ได้รับรอง หรือที่สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้ว
แต่ประธานสภาท้องถิน่ ยังไม่ได้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของ
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สภาท้องถิน่ หรือมีการยุบสภาท้องถิน่ ให้เลขานุการสภาท้องถิน่ บันทึกเหตุการณ์นนั้
ไว้และเป็นผู้รับรองรายงานการประชุมนั้น
๘) การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้เป็นไปตามมติของสภา
ท้องถิ่น

๖. การเสนอญัตติ
ญัตติมี ๒ ประเภท คือ ๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น และ ๒)
ญัตติร่างข้อบัญญัติ
การเสนอญัตติมีระเบียบ ดังนี้
๑) การเสนอญัตติต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อย ๒ คน เว้นแต่มีสมาชิกน้อยกว่า ๘ คน
ให้สมาชิกรับรอง ๑ คน
๒) กรณีสมาชิกเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ต้องให้ผู้บริหาร
รับรองด้วย (ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามระเบียบ ข้อ ๔๔)
๓) การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติใด ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ หรือ
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอตามกฎหมายว่า
ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่ต้องมีผู้รับรอง
๔) ญัตติที่อาจเสนอด้วยวาจา แต่ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ดังนี้
(๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม
(๒) ขอให้รับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการ
(๓) ขอให้ปรึกษาเป็นการด่วน หรือญัตติขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
สามวาระรวดเดียว ตามระเบียบข้อ ๔๕
(๔) ญัตติที่ได้ก�ำหนดไว้ในระเบียบข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง
(๕) ญัตติที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นควรอนุญาตการบรรจุญัตติที่เสนอ
ด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
คราวนั้น
๕) วิธีการเสนอญัตติ
(๑) ยกมือขึน้ พ้นศีรษะเมือ่ ประธานอนุญาตจึงกล่าวได้ ณ ทีข่ องตน หรือ
ที่จัดไว้
(๒) การรับรอง : วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ
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๗. การบรรจุญัตติ
(๑) ประธานสภาต้องบรรจุญตั ติทเี่ สนอมาเข้าระเบียบวาระภายในเวลา
อันสมควรในสมัยประชุมนั้น
(๒) ญัตติที่เสนอด้วยวาจา ประธานสภาต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระใน
การประชุมคราวนั้น
(๓) กรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นให้ไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาได้ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และให้แจ้ง
เหตุจำ� เป็นนั้นต่อสภาท้องถิ่นในสมัยประชุมนั้น
๗) ห้ามีการเสนอญัตติอื่น ในขณะที่สภาท้องถิ่นก�ำลังประชุมเพื่อปรึกษา
ญัตติใดอยู่ยกเว้น
(๑) ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
(๒) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามหมวด ๘ แห่ง
ระเบียบนี้
(๓) ขอให้ลงมติ
(๔) ขอให้แยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมติ
(๕) ขอให้ปิดอภิปราย
(๖) ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป
(๗) ขอให้เลื่อนการปรึกษา
(๘) ขอให้ประธานสภาท้องถิน่ พิจารณาใช้อำ� นาจตามข้อ ๑๑๘ ข้อ ๑๒๐
หรือ ข้อ ๑๒๑ ตามระเบียบนี้
(๙) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่
กฎหมายให้อ�ำนาจไว้
(๑๐) ขอให้ยกเรือ่ งอืน่ ขึน้ ปรึกษา ถ้าทีป่ ระชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติ
ให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ญัตติเดิมเป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติเกี่ยวด้วย
กับข้อบัญญัติ

๘. ร่างข้อบัญญัติ
ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึก ประกอบด้วย
๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ
๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ
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๘.๑ การเสนอร่างข้อบัญญัติ
เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมา และตรวจ
เห็นถูกต้องตามระเบียบการประชุมนี้แล้ว ต้องส่งส�ำเนาให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันก่อนการประชุม ยกเว้นกรณีประชุมรีบด่วน ต้องแจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนเวลาประชุม ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ต้องน�ำเสนอ
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ชัว่ คราวนัน้ เข้าระเบียบวาระก่อนร่างข้อบัญญัตอิ นื่
๘.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
๑) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ แต่ที่ประชุม
สภาจะอนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียวได้ โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ�ำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้
เมือ่ ทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ อนุมตั ใิ ห้พจิ ารณา ๓ วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระ
ที่ ๒ ให้ทปี่ ระชุมสภาท้องถิน่ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานทีป่ ระชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
๒) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา ๓ วาระ โดย
จะพิจารณารวดเดียวไม่ได้ และในวาระ ๒ ต้องก�ำหนดเวลาเสนอค�ำแปรญัตติไม่
น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการ
๓) วาระการพิจารณา
		 (๑) วาระที่ ๑ เรื่อง รับหรือไม่รับหลักการ และห้ามให้มีการลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภา ได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว หรือสภาจะให้คณะกรรมการ
สภาพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
		 (๒) วาระที่ ๒ ควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ
ถ้าสภาไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
๑) ให้ ป ระธานสภาน� ำ ปรึ ก ษาเพื่ อ เลื อ กสมาชิ ก เป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการหาข้อยุติ (ใช้วิธีเลือกรองประธานสภา)
๒) แจ้งมติ และรายชื่อกรรมการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�ำเภอ
ทราบภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่สภาไม่รับหลักการ
๓) แจ้งมติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในวันถัดจากวันมีมติ
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๘.๓ ร่างข้อบัญญัติตกไป
๑) ร่างข้อบัญญัติที่สภาไม่รับหลักการ
๒) ร่างข้อบัญญัติที่สภาลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ผลเมื่อร่างข้อบัญญัติตกไป
๑) ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป เว้นแต่กฎหมายก�ำหนดเป็นอย่างอื่น
๒) ห้ามเสนอญัตติรา่ งข้อบัญญัตทิ มี่ หี ลักการเดียวกันในสมัยประชุมนัน้
อีก เว้นแต่ประธานสภาอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
๘.๔ การถอนญัตติ ค�ำแปรญัตติ แก้ไขข้อความ หรือขอถอนชื่อ
การขอถอนญัตติหรือค�ำแปรญัตติ จะกระท�ำเมื่อ
๑) ต้องการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติที่เปลี่ยนหลักการ
๒) ขอถอนชือ่ จากการเป็นผูร้ บั รองหรือผูร้ ว่ มเสนอญัตติจะกระท�ำเมือ่ ใด
ก็ได้ เว้นแต่ ได้จดั เข้าระเบียบ วาระแล้วจะท�ำได้ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากทีป่ ระชุม
สภา หรือที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ค�ำแปรญัตติชั้นคณะกรรมการฯ)
กรณีถือว่าถอนญัตติ
๑) ถึงวาระพิจารณาแล้ว ผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปราย หรือไม่
อยู่ในที่ประชุมสภา
ให้ถือว่าได้ถอนญัตติ / ค�ำแปรญัตตินั้น
๒) กรณีผู้บริหารเสนอญัตติ / แปรญัตติ อาจมอบหมายให้รองนายกฯ
เลขาฯ ที่ปรึกษาฯ
เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้ แต่ต้องท�ำเป็นหนังสือ

๙. การอภิปราย
๙.๑ การกล่าวถ้อยค�ำในที่ประชุมสภา
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค�ำใดต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้
โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภา
ท้องถิ่น ให้ใช้เวลาตามสมควร หากใช้เวลาเกินสมควรและมีผู้อื่นจะอภิปรายต่อไป
ประธานอาจสั่งให้หยุดได้ เมื่ออภิปรายมา ๑๐ นาทีแล้ว (ตามระเบียบข้อ ๖๗)
๒) การอภิปรายเฉพาะเรื่องที่ก�ำลังปรึกษาห้ามกล่าวข้อความซ้าหรือ
นอกประเด็น
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๓) ห้ามใช้ค�ำหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีผู้ใด
๔) ห้ามกล่าวถึงชื่อบุคคลใดๆ เว้นแต่หากจ�ำเป็น
๕) ห้ามน�ำเอกสารมาอ่านในที่ประชุมฟัง เว้นแต่จำ� เป็น
๖) ห้ามน�ำวัตถุใดๆ เข้ามาแสดง เว้นแต่ประธานอนุญาต
๙.๒ การอนุญาตให้อภิปราย และล�ำดับการอภิปราย
๑) ให้ผู้เสนอญัตติ หรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน กรณี มีหลายคนให้
ประธานอนุญาตให้อภิปรายครั้งละ ๑ คน
๒) ผู้คัดค้าน (ถ้ามี)
๓) ผู้สนับสนุนผู้เสนอ หรือผู้แปรญัตติ
๔) ผู้สนับสนุนผู้คดั ค้าน ให้อภิปรายสลับกัน ถ้าไม่มีอกี ฝ่ายก็ไห้ฝ่ายนั้น
อภิปรายต่อเนื่องได้
๙.๓ การปิดอภิปราย
การปิดอภิปรายจะกระท�ำได้เมื่อ
๑) ไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป
๒) ประธานเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วประธานเสนอให้วนิ จิ ฉัย
ว่าควรปิดอภิปราย
หรือไม่ เว้นแต่ อภิปรายกรณีสมาชิกถูกกล่าวหา ตามข้อ ๗๒ ให้อภิปราย
จนหมดข้อสงสัย ห้ามรวบรัดอภิปราย
๓) เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานเสนอให้ลงมติ
๙.๔ การรักษาระเบียบการประชุม
๑) เมือ่ ประธานเตือน สมาชิกต้องปฏิบตั ติ ามทันที (ตามระเบียบข้อ ๖๖)
๒) เมือ่ เห็นว่ามีผ้กู ระท�ำผิดระเบียบการประชุม สมาชิกสภาอาจยืนหรือ
ยกเมือร้องขอต่อประธานให้วินิจฉัย
๓) ค าวินิจฉัยเป็นเด็ดขาดและห้ามอภิปรายในเรื่องนี้อีก (ตามระเบียบ
ข้อ ๗๐)
๔) ขณะอภิปราย ถ้าประธานยืน ให้สมาชิกระงับการอภิปรายแล้วนั่ง
ลงทันทีและสมาชิกต้องฟังประธาน
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๑๐. การลงมติสภา
๑๐.๑ วิธีการออกเสียงลงคะแนน
๑) เปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือพ้นศีรษะ เว้นผู้บริหาร / สมาชิกไม่น้อยกว่า
๓ คน เสนอให้ใช้วิธียืนขึ้น หรือ เรียกชื่อตามล�ำดับอักษร และที่ประชุมเห็นชอบ
๒) ลับ
		 (๑) ในกรณี กม. ก�ำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนลับ
		 (๒) ในกรณี ผูบ้ ริหาร / สมาชิกไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๓ ทีอ่ ยูใ่ นทีป่ ระชุม
เสนอให้ออกเสียงลับและสภาเห็นชอบ
๓) วิธีการ เขียนเครื่องหมายบนกระดาษใส่กล่องที่จัดให้ แล้วประธาน
เรียกชื่อตามล�ำดับอักษรน�ำซองมาใส่หีบด้วยตนเองต่อหน้าประธาน
๑๐.๒ การลงมติ
๑) ก่อนลงมติ ประธานต้องตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ถ้าไม่
ครบลงมติไม่ได้
๒) หลัก “หนึ่งคนหนึ่งเสียง”
๓) ประธานที่ประชุมออกเสียงในฐานะสมาชิก โดยไม่ต้องลงจากที่นั่ง
ประธานก็ได้
๔) ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน และให้ถือเอาคะแนนเสียงมากที่สุด
เป็นเกณฑ์
๕) กรณี ประธานถามและไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าเห็นชอบ
๖) กรณีสมาชิกเข้ามาเมื่อเริ่มลงคะแนนแล้ว
		 (๑) กรณีเปิดเผย - มีสิทธิออกเสียงร่วมกับฝ่ายที่ยังนับคะแนนไม่
เสร็จได้
		 (๒) กรณีลับ - มีสิทธิออกเสียงได้ก่อนประธานสั่งให้นับคะแนน
๑๐.๓ การนับคะแนนและประกาศลงคะแนน
๑) เมื่อนับเสร็จแล้วประธานต้องประกาศคะแนนทันที ให้ประกาศด้วย
ว่าได้คะแนนข้างมากครบตามจ�ำนวนที่กฎหมายก�ำหนดไว้หรือไม่
๒) ให้ถอื เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ กฎหมายก�ำหนดเป็นอย่างอืน่
กรณีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิม่ อีกหนึง่ เสียงชีข้ าด และอาจบอกเหตุผล
ด้วยหรือไม่ก็ได

58 คู่มือการปฏิบัติงานของกองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี

๑๑. กระทู้ถาม
๑๑.๑ ความหมายและประเภทกระทู้
กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหาร
ท้องถิน่ เกีย่ วกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกีย่ วกับงานในหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารท้องถิน่
กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ
๑) กระทู้ถามทั่วไป ๒) กระทู้ถามด่วน
๑๑.๒ หลักเกณฑ์การตั้งกระทู้ถาม
๑) แต่ละกระทู้ที่ผู้ตั้งและซักถามได้เพียงคนเดียว
๒) ในการประชุมครั้งหนึ่ง คนหนึ่งตั้งได้ ๑ กระทู้ ยกเว้นประธานสภา
อนุญาต
๓) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ๘ ประการ ดังนี้
		 (๑) มีความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย
		 (๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก
(๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป
(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค�ำถามซ�ำ้ กับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน
(๕) เพื่อให้ออกความเห็น
(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย
(๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระส�ำคัญ
(๘) เพือ่ ทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ทเี่ กีย่ วกับงานในหน้าที่
ราชการ
๔) ท�ำเป็นหนังสือ (แนบท้ายระเบียบ) และยืน่ ต่อประธานสภา เพือ่ เสนอ
ล่วงหน้า และให้ประธานสภาส่งกระทู้ให้ผู้บริหารเตรียมตอบ พร้อมบรรจุเข้า
ระเบียบวาระภายใน ๗ วัน นับแต่ส่งกระทู้ให้ผู้บริหาร
๑๑.๓ กระทู้ถามด่วน
๑) กระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องเกี่ยวประโยชน์ส�ำคัญหรือเหตุฉุกเฉิน
จ�ำเป็นเร่งด่วนกระทบประชาชนอย่างร้ายแรงที่จะต้องรีบชี้แจง และด�ำเนินการโดย
ทันที
๒) ประธานต้องรีบส่งให้ผบู้ ริหารเตรียมตอบ พร้อมกับก�ำหนดเวลาตาม
ความส�ำคัญและความสนใจของประชาชน
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๓) ประธานต้องอนุญาตให้ถามกระทู้ถามด่วนก่อน (ตามล�ำดับ)
๔) เมื่อผู้บริหารตอบแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ซักถามได้อีก ๓ ครั้ง
๑๑.๔ การสิ้นผลของกระทู้ถาม
๑) การถอนกระทู้ถาม
		 (๑) ผูต้ งั้ กระทูถ้ ามมีสทิ ธิถอนเมือ่ ใดก็ได้และห้ามผูน้ นั้ ยืน่ กระทูถ้ าม
ในเรื่องนั้นอีก
		 (๒) ผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถาม/ไม่อยู่เมื่อถึงระเบียบวาระให้ถือว่าถอน
กระทู้ถามนั้น
๒) กระทูถ้ ามตกไป เมือ่ สมาชิกภาพของผูต้ งั้ กระทูถ้ ามสิน้ สุดลง ให้ถอื ว่า
กระทู้ถามตกไป
๑๑.๕ การตอบกระทู้ถาม
๑) ผู้บริหารมีสิทธิไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ควรเปิดเผย เพราะ
เกี่ยวกับประโยชน์ส�ำคัญของทางราชการ โดยต้องให้สภาทราบภายใน ๗ วัน
๒) ผูบ้ ริหารขอเลือ่ นการตอบได้ และขอให้ทปี่ ระชุมโดยต้องชีแ้ จงเหตุผล
พร้อมก�ำหนดเวลาที่จะตอบ หากนานเกินไป (สภามีสิทธิก�ำหนดเวลาให้ตอบได้)
๑๑.๖ กระทู้ที่ยังไม่ตอบระงับไป
๑) ครบวาระสภาท้องถิ่น
๒) ยุบสภาท้องถิ่น
๓) ปิดสมัยประชุม
๔) ผู้บริหารพ้นจากต�ำแหน่ง

๑๒. คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ
๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำ� นวน
๓ - ๗ คน
๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำ� นวน ๓ - ๗ คนการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
ของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภา
เทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของ
จ�ำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด
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๑๒.๑ หน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท�ำกิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่น
อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการวิสามัญเพือ่ พิจารณากิจการของสภาท้องถิน่ เป็นกรณีเศษ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นสามารถตั้งคณะอนุกรรมการสภาท้องถิ่นได้ตามสมควร
๑๒.๒ การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
๑) การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นก็ได้
๒) ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
๓) การเสนอชือ่ ให้เสนอได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน เว้นแต่ทปี่ ระชุมมีมติเป็น
อย่างอื่น
๔) สภาท้องถิ่นมีอ�ำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ�ำเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
(๑) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๒) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(๓) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
๑๒.๓ การพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะพ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อ
๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
๒) ตาย
๓) สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง
๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จสิ้นลง
๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที
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๗.การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง ๑๙ ฉบับ ทุกฉบับมีหลักการที่ตรงกัน
ประการหนึง่ คือ ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจสูงสุดทีเ่ รียกว่า อ�ำนาจอธิปไตยแม้ว่า
ในอดีตที่ผ่านมา ประชาชนไทยจะมิได้มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองเท่าที่ควร
แต่เมื่อกระแสการเป็นประชาธิปไตยของโลกได้เข้าสู่ประเทศไทยก็ท�ำให้ประชาชนรู้
ถึงการที่ตนควรมีสิทธิ เสรีภาพ และมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น น�ำมาสู่การ
ปฏิ รู ป ระบบการเมื อ งไทยที่ เ ห็ น ได้ ชั ด ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งให้ความส�ำคัญ
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก

 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายอํานาจให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึง
การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้อาํ นาจหน้าทีข่ องรัฐ การมีสว่ นร่วมของประชาชนมีหลายระดับ
ตั้งแต่ระดับร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ ดังนั้น
ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินการต่าง ๆ
ของท้องถิ่นแล้ว จะทําให้การบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนท้องถิ่นสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รั บ ทราบขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะมี ผ ลให้
การดําเนินการต่าง ๆ ของท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม
ลดการทุจริต และความขัดแย้งในการทํางาน การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็น
หลักการสากลทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่ามีความสําคัญและจําเป็น ในสังคมประชาธิปไตย
กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศสะท้อนเจตนารมณ์ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงาน
ภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance)
และแนวคิดธรรมาภิบาล(Good Governance) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน มีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้านการมี
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ส่วนร่วมและกําหนดหน้าทีข่ องภาครัฐในการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม อาทิ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ นอกจากนี้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการยังกําหนดเรือ่ งการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ไว้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วม
ของประชาชนถือเป็นหัวใจหรือเป็นองค์ประกอบทีข่ าดมิได้ การปกครองส่วนท้องถิน่
คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง หรือกําหนดวิถีชีวิตและอนาคต
ของชุมชนโดยคนในชุมชน โดยตั้งแต่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมา เป็นผลให้มีการตราพระราช
บั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อาจกล่าวได้ว่า เป็นการเปิดศักราชใหม่ของการกระจาย
อํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ก่อให้เกิดหน่วยปกครองในระดับพื้นที่เพิ่ม
มากขึ้นซึ่งนอกจากเทศบาลแล้ว
ยังมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตําบล นับรวมจํานวน
กว่าหมื่นแห่งทั่วประเทศเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ต่อมาภายหลังยังมี
การประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ทีเ่ พิม่ อํานาจ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นเป็นลํ าดับ ดังนั้น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงเป็นความจําเป็น ดังจะเห็นได้ว่ามีการกําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ยังกําหนดให้มีการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการทํ างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้การทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปญ
ั หาได้รวดเร็ว สร้างความ
โปร่งใส รวมทัง้ เป็นวิธกี ารทีช่ ว่ ยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นเจ้าของ
ชุมชนและเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น ดังนั้น การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้อง
มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเกิดขึ้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยนัน่ เองด้วย
เหตุนี้รัฐธรรมนูญจึงได้บัญญัติให้รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ รัฐได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการ
จัดทําบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกระทําได้ทั้งในด้าน
การบริหารจัดการ และด้านการเมืองด้านการบริหารจัดการ โดยประชาชนมีสว่ นร่วม
ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิน่ ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเมือง ประชาชน
มีสว่ นร่วมในการเลือกตัง้ การเสนอการออกกฎหมายท้องถิน่ การออกเสียงประชามติ
การตรวจสอบอํานาจรัฐในระดับท้องถิ่น และการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น

 ความส�ำคัญของการมีส่วนร่วม

๑. เพื่อต้องการให้ประชาชนเกิดความผูกพัน รู้สึกรัก และมีจิตส�ำนึกเป็น
เจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน
๒. เพือ่ ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิน่ บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน
๓. เพื่อให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของผู้บริหาร สภาท้องถิ่นและ
ข้าราชการทุกขั้นตอน

 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับ
สาธารณชนจะช่วยสร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของ
โครงการหรือนโยบาย และบ่อยครั้งที่การมีส่วนร่วมของประชาชนน�ำมาสู่การ
พิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ ที่น่าจะเป็นค�ำตอบที่มีประสิทธิผลที่สุดได้
๒. ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมจะต้องใช้เวลาและมีคา่ ใช้จา่ ยมากกว่าการตัดสินใจฝ่ายเดียว แต่การตัดสิน
ใจฝ่ายเดียวทีไ่ ม่คำ� นึงถึงความต้องการแท้จริงของประชาชนนัน้ อาจน�ำมาซึง่ การโต้
แย้งคัดค้านหรือการฟ้องร้องกัน อันท�ำให้ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยสูงในระยะยาว เกิดความ
ล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด
๓. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและ
ข้อผูกพันอย่างมั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความ
เข้าใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ลดข้อโต้แย้งทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรม
ต่อการตัดสินใจของรัฐบาล
64 คู่มือการปฏิบัติงานของกองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี

๔. การน�ำไปปฏิบัติง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจท� ำให้
ประชาชนมีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจ
ได้เกิดขึน้ พวกเขาก็อยากเห็นมันเกิดผลในทางปฏิบตั ิ และยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่าง
กระตือรือร้นอีกด้วย
๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิดโอกาสให้
ฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาแสดงความต้องการและข้อห่วงกังวลตัง้ แต่เริม่ ต้นโครงการ จะช่วย
ลดโอกาสของการโต้แย้งและการแบ่งฝ่าย ทีจ่ ะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่าง
รุนแรงได้
๖. การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการ
ตัดสินใจที่โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความ
น่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิดความชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจ
ในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน
๗. การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อ
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องได้มาท�ำงานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีสว่ นร่วม พวก
เขาจะได้รบั รูถ้ งึ ความห่วงกังวล และมุมมองของสาธารณชนต่อการท�ำงานขององค์กร
ซึ่ ง จะท� ำ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ามารถคาดการณ์ ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนองของสาธารณชน
ต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้
๘. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนคือ ท�ำให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวน
การตัดสินใจของรัฐ รวมทัง้ เป็นการฝึกอบรมผูน้ ำ� และท�ำให้ประชาชนได้เรียนรูท้ กั ษะ
การท�ำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

 เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน มี ๓ ประการ คือ

๑. การมีอสิ รภาพในการเข้าร่วม หมายถึง การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความ
สมัครใจ
๒. ความเสมอภาคในการเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ทุกคนที่เข้าร่วมต้องมี
สิทธิเท่าเทียมกัน
๓. ผู้เข้าร่วมต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง มีความ
เข้าใจในเรือ่ งนัน้ ๆแต่หากกิจกรรมทีก่ ำ� หนดไว้มคี วามซับซ้อนเกินความสามารถของ
กลุ่มเป้าหมาย ก็จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้พวกเขาสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ได้
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 ระดับของการมีส่วนร่วม

การแบ่งระดับขัน้ การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้หลายวิธี ขึน้ อยู่กบั
วัตถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็นส�ำคัญ โดยมีข้อพึงสังเกตคือ
ถ้าระดับการมีสว่ นร่วมต�ำ่ จ�ำนวนประชาชนทีเ่ ข้ามีสว่ นร่วมจะมาก และยิง่ ระดับการ
มีสว่ นร่วมสูงขึน้ เพียงใด จ�ำนวนประชาชนทีเ่ ข้ามีสว่ นร่วมก็จะลดลงตามล�ำดับ ระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล�ำดับจากต�่ำสุดไปหาสูงสุด ได้แก่
๑. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต�่ำสุด และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
แก่ประชาชน โดยวิธีการต่างๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดง
นิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ
๒. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขัน้ ทีส่ งู กว่าระดับ
แรก กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินข้อดีข้อเสียของโครงการอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น
การจัดท�ำแบบสอบถามก่อนริเริ่มโครงการต่างๆ หรือการบรรยายและเปิดโอกาสให้
ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ เป็นต้น
๓. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผูว้ างแผน
โครงการและประชาชน เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
เช่ น การจั ด ประชุ ม การจั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร และการเปิ ด กว้ า งรั บ ฟั ง
ความคิดเห็น เป็นต้น
๔. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ผู้วางแผนโครงการ
กับประชาชนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะ
เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการโครงการ เหมาะที่จะใช้ส�ำหรับการพิจารณาประเด็นที่มี
ความยุ ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นและมี ข ้ อ โต้ แ ย้ ง มาก เช่ น การใช้ ก ลุ ่ ม ที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ปัญหา
ข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกันเป็นต้น
๕. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วม
กันด�ำเนินโครงการ เป็นขั้นการน�ำโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
๖. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม
โดยประชาชน เพือ่ แก้ปญ
ั หา ข้อขัดแย้งทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด เช่น การลงประชามติ แต่การ
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ลงประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับความ
ชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสีย
ของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใด โดยใน
ประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้
รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่ส�ำหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติ
ให้ ผลของการประชามติมีทั้งแบบที่มีข้อยุติโดยเสียงข้างมาก และแบบที่เป็นเพียง
การให้คำ� ปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีซงึ่ ไม่มผี ลบังคับให้รฐั บาลต้องปฏิบตั ติ ามแต่อย่างใด

 ปัญหาในการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนขาดการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด และความ
ส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. โครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบายยังไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม
อย่างเพียงพอ
๓. การขาดแคลนผู้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
๔. ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมการเมืองและความพร้อมของประชาชน
๕. ปัญหาด้านความพร้อมของภาครัฐ
๖. การไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่จะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้ว
หรือยัง หรือหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมมากน้อยเพียง
ใด ท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านไม่สามารถท�ำงานให้ดขี นึ้ ได้เพราะไม่มมี าตรฐานในการท�ำงาน
ที่ชัดเจน
ปัจจุบันแนวโน้มของระบอบประชาธิปไตยซึ่งก�ำลังด�ำเนินไปในทุกวันนี้ การ
เพิม่ ขึน้ ของการให้มกี ระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาล
กลายเป็นนิยามของประชาธิปไตย ท�ำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นความ
จ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการตามกฎหมาย หรือเป็นสิ่งที่จะต้องกระท�ำก่อนการตัดสิน
ใจของรัฐบาล รวมทั้ง ยังถือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องจัดให้มีก่อนการพิจารณาให้ทุนใน
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของธนาคารโลกและธนาคารอืน่ ในภูมภิ าค
นอกจากภาครัฐแล้ว บริษัทเอกชนจ�ำนวนมากได้ด�ำเนินโครงการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเกี่ยวกับการหาที่ตั้งโครงการ การ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือการเยียวยาแก้ไขแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้โครงการ
ที่จะจัดท�ำขึ้นได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนอย่างแท้จริง
67 คู่มือการปฏิบัติงานของกองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี

๘.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหลักธรรมาภิบาล
 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)เป็นการบริหารราชการ
เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๔๐ ตามหมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชน ชาวไทยที่มีเจตนารมณ์ส่ง
เสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองและตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐเพิม่ ขึน้ รัฐมีหน้าทีต่ อ้ งด�ำเนินการให้ประชาชน
ได้รับสิทธิตามที่ก�ำหนดไว้และรัฐจะต้องงดเว้นการกระท�ำใดๆอันเป็นการแทรกแซง
เสรีภาพของประชาชนประชาชนจะใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
ของประชาชนการบริหารราชการจึงเป็นการบริหารเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและเพื่อประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐเป็นส�ำคัญทั้งนี้ต้องยึดหลักในการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีทั้งระดับประเทศระดับภาครัฐและระดับองค์กรซึ่งจะต้องมีความเชื่อม
โยงสัมพันธ์กัน ๖ ประการ
๑. หลักนิตธิ รรม หมายถึงการตรากฎหมายทีถ่ กู ต้องเป็นธรรมการบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายการก�ำหนดกฎกติกาและการปฏิบตั ติ ามกฎกติกาทีต่ กลงกัน
ไว้อย่างเคร่งครัดโดยค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก
๒. หลักคุณธรรม หมายถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงามการส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพือ่ ให้คนไทยมีความซือ่ สัตย์จริงใจ
ขยันอดทนมีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ�ำชาติ
๓. หลักความโปร่งใส หมายถึงการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของ
คนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการท�ำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส
๔. หลักความมีส่วนร่วม หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
รับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส�ำคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแจ้ง
ความเห็นการไต่สวนสาธารณะการประชาพิจารณ์การแสดงประชามติหรืออื่นๆ
๕. หลักความรับผิดชอบ หมายถึงการตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส�ำนึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้น
ในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะ
ยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท�ำของตน
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๖. หลักความคุ้มค่า หมายถึงการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของ
อย่างคุม้ ค่าสร้างสรรค์สนิ ค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและ
รักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
หลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทั้ง ๖ ประการและบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีผลก�ำหนดให้เกิดการตราพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ระบุ
ให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๗ ประการคือ
๑. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
๔. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ�ำเป็น
๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
๖. ประชาชนได้รับการอ�ำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ
๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้แล้ว เมื่อน�ำแนวคิดหลักธรรมาภิบาลมาบูรณาการกับหลักการ
บริหารรัฐกิจแนวใหม่ที่มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการให้บริการกับประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และมีความสุขเป็นส�ำคัญ ซึ่งจะท�ำให้สามารถ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการจัดการแนวใหม่
ที่ใช้ระบบข้อมูลที่ทันสมัย และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร และมีการพัฒนา
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถสรุปแนวคิดในแต่ละด้านพอสังเขป ดังนี้
การบริหารจัดการ คือ กระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการ
ที่มีการน�ำผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ
การบริหารรัฐกิจแนวใหม่ คือ
• การมุ่งให้บริการแก่ประชาชน ไม่ใช่การก�ำกับ
• การส�ำรวจความสนใจ ความต้องการของสาธารณชน
• การให้คุณค่าแก่ประชาชนในฐานะของการเป็นพลเมือง
• การคิดอย่างมีกลยุทธ์แต่ปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตย
• การบริการมากกว่าก�ำกับ มีการสร้างค่านิยมร่วม
• การค�ำนึงว่าประชาชนเป็นผู้มีคุณค่าไม่ใช่แค่ผลผลิต
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• การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ซึ่งให้ความส�ำคัญกับผลงาน
การบริการประชาชนให้เป็นที่พึงพอใจ คือ
• ศึกษาวิจัย ติดตามผล เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• มีการปรับปรุงข้อมูลที่ทันเหตุการณ์
• รายงานผลการท�ำงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ
• การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อสะท้อนการท� ำงานของ
ผู้ให้บริการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการที่สร้างให้บุคลากรในองค์กร
ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน โดยการศึกษาอบรมปฏิบัติทดลองและการพัฒนาเป็นการ
ด�ำเนินการเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรม
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร ซึ่งส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ของตนเองและความเจริญ
ก้าวหน้าขององค์กร
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่มีการเสริมสร้าง จัดหาและแลกเปลี่ยน
ความรู้ ตลอดจนน�ำความรู้ใหม่ ทีม่ าจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กร จากใน
ตัวบุคคลมาปรับปรุงพฤติกรรมการท�ำงาน
ดั ง นั้ น องค์ ก รจึ ง ต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในวิ ธี ก ารท� ำ งาน องค์ ก รที่
ประสบความส�ำเร็จนั้น เป็นองค์กรที่มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ มีการศึกษาวิจัย
ถ่ายทอดความรู้ มีการสอบงานและใช้ความรู้กับกิจกรรมของตน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่สมาชิกขององค์กรเพิ่มพูนความสามารถ
ของตนเองโดยการสร้างผลผลิตที่พวกเขาต้องการ ซึ่งมีการปลูกฝังรูปแบบใน
การคิดที่ใหม่ และขยายเพิ่มขึ้นและได้มีการสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันและสมาชิก
ประชาชนมีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
เทคโนโลยีการสนเทศและการสื่อสาร คือ เครื่องมือที่มีความส�ำคัญในการ
มีส่วนร่วมในตลาดโลก ในการส่งเสริมการส� ำนึกรับผิดชอบ การปรับปรุงการ
ให้บริการขั้นพื้นฐานและเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง
• การพัฒนาเครือข่าย ซึ่งผู้รับบริการจ�ำนวนมากสามารถเข้าถึงได้
• มีการสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดย
ผ่านเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
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• มีความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารและเกิดมีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
• มีการน�ำเทคโนโลยีที่จ�ำเป็นต่อการใช้งานมาใช้ในองค์กร และมี
นโยบายและแผนงานอย่างชัดเจนในการสนับสนุนจากแนวคิดข้างต้น สามารถ
อธิบายถึงหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ โดยการน�ำหลักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ถือว่าเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการบริหารแนวใหม่ จะเห็นได้วา่ รองปลัดเทศบาล (นักบริหาร
งานเทศบาล จะต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องสามารถ
น�ำองค์ความรู้ต่างๆ เสนอแนวนโยบายแก่คณะผู้บริหาร และน� ำนโยบายของ
คณะผู้บริหารเทศบาล ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในอันที่จะแก้ปัญหา และ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นักบริหาร
งานยุคใหม่จึงต้องมีการพัฒนา และปรับบทบาทของตนเอง ให้มีความพร้อมใน
ทุกๆ ด้าน เพือ่ ให้สามารถท�ำงานร่วมกับคณะผูบ้ ริหารเทศบาล ผูร้ ว่ มงานในเทศบาล
และที่สำ� คัญต้องท�ำงานร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นให้ได้
จึงจ�ำเป็นจะต้องมี “นักบริหารมืออาชีพ” ที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางใหม่ คือ เป็นนักประสานงานทีด่ ี เป็นนักเจรจาทีย่ อดเยีย่ ม มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเป็นนักสร้างวัฒนธรรมใหม่อีกด้วย เพื่อการ
ปฏิบตั งิ านบรรลุผลตามเป้าหมายทีไ่ ด้ให้ก�ำหนดไว้ โดยขอน�ำแนวคิด หลักการต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้น น�ำไปสู่การปรับใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ และแนวทางการ
พัฒนาเทศบาลต�ำบลห้วยใหญ่ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ต่อไป

 สรุป

ในเรือ่ ง Good Governance ทีป่ ระเทศไทยน�ำมาใช้และน�ำมาเป็นกฎเกณฑ์ใน
การบัญญัตกิ ฎหมายเพือ่ ให้ฝา่ ยบริหารมีอำ� นาจโดยชอบตามกฎหมายเป็นเครือ่ งมือ
ในการบริหารราชการหากมีการน�ำ Good Governance มาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมก็
จะเป็นเรื่องที่ดีต่อประเทศชาติอย่างยิ่งซึ่งแท้ที่จริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ได้ใช้ Good Governance มาตั้งแต่ครั้งขึ้นครองราชย์สมบัติเมื่อ ๖๐ ปีมาแล้ว
โดยพระองค์ได้ทรงประกาศว่า“ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข
แห่งมหาชนชาวสยาม ” ขณะนั้นค�ำว่า Good Governance ก็ยังไม่เกิดและทรงรับสั่ง
ว่า Good Governance คือ ธรรมะและธรรมะ คือ ความดีจึงไม่ต้องแปลเป็นอย่างอื่น
อีกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงด�ำรงพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรม
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ซึ่งควรมีการน�ำมาใช้และปฏิบัติเพราะเป็นของดีในบ้านเมืองถือเป็นหลักปฏิบัติ
ได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับ ภาวะสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหลักนิยมวิธีคิดของคนไทย

๙.องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 วิสัยทัศน์

สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรัยนรู้คู่คุณธรรม
มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด�ำรงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 สภาพทั่วไป

ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม ชาวปัตตานีมอี าชีพหลักคือการท�ำนา
สวนยาง นอกจากนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เช่น อ�ำเภอ
เมืองปัตตานี อ�ำเภอปะนาเระ และอ�ำเภอสายบุรี ยังประกอบอาชีพประมง ซึง่ ส่งผล
ให้เกิดผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมาก

 ข้อมูลพื้นฐาน

การปกครองแบ่งออกเป็น ๑๒ อ�ำเภอ ๑๑๕ ต�ำบล ๖๔๒ หมู่บ้าน
อ�ำเภอเมืองปัตตานี
อ�ำเภอโคกโพธิ์
อ�ำเภอหนองจิก
อ�ำเภอปะนาเระ
อ�ำเภอมายอ
อ�ำเภอทุ่งยางแดง
อ�ำเภอสายบุรี
อ�ำเภอไม้แก่น
อ�ำเภอยะหริ่ง
อ�ำเภอยะรัง
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อ�ำเภอกะพ้อ
อ�ำเภอแม่ลาน
การแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

๑. นโยบายเร่งด่วน
       ๑.๑ สนับสนุนและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ความร่วมมือ
และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       ๑.๒ พัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้เป็นสนาม
กีฬาที่มีมาตรฐานระดับสากล และยกระดับความสามารถด้านกีฬาของนักกีฬา
จังหวัดปัตตานีสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและอาชีพ
		 ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาติดต่อสื่อสาร   ระหว่างกันในประชาคมอาเซียน
		 ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่เป็นปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความรุนแรงและส�ำคัญระดับโลก
๒. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
		 ๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
		 ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ และผู้สูงอายุ
		 ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน
เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต
		 ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ
ต่างๆ
		 ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
ประชาชน โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จุดเสี่ยงคลอบคลุมทั้งจังหวัด
		 ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผูส้ งู อายุ เช่น กีฬาผูส้ งู อายุ
การตรวจสุขภาพเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุ การให้บริการวัดสายตาพร้อมแว่นตาให้กับ
ผู้สูงอายุ
		 ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดทุกประเภท
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		 ๒.๘ สนับสนุนเครือข่าย อปพร. ให้มคี วามเข้มแข็ง เพือ่ บริการด้าน
ความสงบเรียบร้อยและ ความปลอดภัยของชุมชน
		 ๒.๙ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ประชาชนด้านสาธารณสุข
และสุขภาพด้านการกีฬา โดยสนับสนุนอุปกรณ์ออกก�ำลังกาย
		 ๒.๑๐ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน
ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
		 ๒.๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพตามความเหมาะ
สม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนารายได้ของประชาชน
		 ๒.๑๒ ด�ำเนินการโครงการอบรมสัญจรเพือ่ ให้บริการประชาชน และ
รับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
		 ๒.๑๓ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
		 ๓.๑ สนับสนุนกลุม่ อาชีพต่างๆ ให้มรี ายได้ และกระจายรายได้เพิม่
ยิ่งขึ้น
		 ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การจ�ำหน่ายสินค้า
เกษตรกรรมทุกรูปแบบ
		 ๓.๓ ส่งเสริมสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้านนวัตกรรม
เช่น พัฒนาการผลิต การบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
		 ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) การฝึกอบรมและการพัฒนาคุณภาพสินค้า การจัดให้มีตลาด
กลางจ�ำหน่ายสินค้าพืน้ เมือง จัดโชว์แสดงสินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
ปัตตานีสู่ตลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง
		 ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า “หนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์” ของ
จังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
		 ๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีงานท�ำ มีอาชีพเสริม เพือ่
เป็นการสร้างรายได้
		 ๓.๗ ส่งเสริมและสนับสนุน ผลักดันให้จงั หวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลาง
ผลิตอาหารฮาลาล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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๔. นโยบายด้านการศึกษา
		 ๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ
		 ๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
		 ๔.๓ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์
นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ    มีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากล
		 ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ด้อย
โอกาสและขาดแคลน เพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ทนั สมัย เช่น ห้องเรียน
อัจฉริยะ ห้องสมุดอัจฉริยะ
		 ๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
		 ๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภททั้งในและ
นอกระบบให้มีคุณภาพ
		 ๔.๗ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารสอนเสริ ม (ติ ว เตอร์ ) ให้ กั บ นั ก เรี ย น
ชัน้ ป.๕-ป.๖ และนักเรียนชัน้ ม.๕-ม.๖ เพือ่ สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทีม่ งุ่ หวัง
		 ๔.๘ ส่งเสริมการเรียนการสอนทีใ่ ห้ผเู้ รียนเป็นศูนย์กลาง และท�ำให้
ผู้เรียนเกิดทักษะประสบการณ์ และมีความสุขในการเรียน สามารถปลูกฝังนิสัยใฝ่
เรียน ใฝ่หาความรู้ เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง และมีเวลาให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ปฏิบตั ิ
เหมาะสมกับวัย
๕. นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว
		 ๕.๑ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีให้มีการพัฒนา
บูรณะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดปัตตานี
		 ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ทำ� ให้มีผู้มาเยี่ยมเยียน
จังหวัดปัตตานี เช่น การแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
		 ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนทางด้านภาษา
วัฒนธรรม และอื่นๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๖. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
		 ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี จิ กรรมทางศาสนาทุกศาสนา ตาม
ความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน ในวันส�ำคัญของทุกศาสนา
		 ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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		 ๖.๓ ส่งเสริมอนุรกั ษ์และพัฒนา ศาสนสถาน และแหล่งประวัตศิ าสตร์
สถาปัตยกรรมของท้องถิ่น
		 ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี โดยการ
จัดท�ำแผนที่ท่องเที่ยวติดตามแหล่งชุมชนหาดใหญ่ เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ
เพือ่ เผยแพร่แก่นกั ท่องเทีย่ วและผู้สนใจ จัดท�ำเอกสารการท่องเทีย่ วทีร่ วบรวมแหล่ง
ท่องเที่ยวส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๗. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
		 ๗.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทัว่ ถึง ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะ
เส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำรงชีวิตของประชาชน
		 ๗.๒ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบ�ำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
สะพาน แหล่งน�ำ้ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
		 ๗.๓ ประสาน สนับสนุน ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้
ปฏิบัติงานที่มีความช�ำนาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม
		 ๗.๔ สนับสนุนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดความซ�้ำซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน
		 ๗.๕ ติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนหนาแน่นและเสีย่ งภัย ให้มแี สง
สว่างเพียงพอ เพือ่ ความมัน่ ใจและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
		 ๗.๖ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้น
ฐานที่มีการร้องขอร้องทุกข์โดยเร่งด่วน และเร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 ๘.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน�้ำ ลุ่มน�้ำล�ำคลอง
และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
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		 ๘.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ในการจัดท�ำระบบก�ำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
		 ๘.๓ สนับสนุนการจัดท�ำแผนแม่บทด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย สถานศึกษา และภาคประชาชน
		 ๘.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้
มีจติ ส�ำนึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้และฟืน้ ฟูปา่
ไม้ รวมทัง้ สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในระดับ
ครัวเรือน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๙. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ
		 ๙.๑ ส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน ทุกระดับ
		 ๙.๒ พัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ได้
มาตรฐาน
		 ๙.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
		 ๙.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน พัฒนาทักษะด้านการ
กีฬา สู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่มืออาชีพ
		 ๙.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความ
สมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ
		 ๙.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนสมาคมและสโมสรกีฬาภายในจังหวัด
		 ๙.๗ สนับสนุนให้มีการสร้างสนามกีฬาให้มีระดับมาตรฐาน และ
สถานที่ออกก�ำลังกาย สวนสาธารณะ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
๑๐. นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  		 ๑๐.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายก�ำหนดอย่าง
มีประสิทธิภาพ
		 ๑๐.๒ น�ำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
เพือ่ ให้บริการกับประชาชนให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว แม่นย�ำ โดยยึดถือประโยชน์
สูงสุดของประชาชน
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		 ๑๐.๓ สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้
ได้รับการศึกษา อบรม การท�ำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การ
ท�ำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
		 ๑๐.๔ บูรณาการการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้าง
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดปัตตานี
		 ๑๐.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก�ำหนด
นโยบาย และความต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดปัตตานี
โครงสร้างกองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี
กองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี
ฝ่ายกิจการสภา อบจ.

ฝ่ายการประชุม

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนรวมของ

อ�ำนาจกองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี
๑. ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
• งานเลขานุการประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี
• งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ปัตตานี
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๒. ฝ่ายการประชุม
• งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
• งานระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับการประชุม
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๓. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
• งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
• งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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