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สรุป 
พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2552 
โดย ประพันธ์ เวารัมย์ 

*************************** 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

� ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

� พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

� ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 114 ตอนท่ี 62 ก หน้า 1 วันท่ี 31 ตุลาคม 25540 

�  * [รก.2540/62 ก/1/31 ตุลาคม 2540]* ดังน้ันฉบับแรกมีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2540 

3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552 
� พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

� ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 126 ตอนท่ี 85 ก หน้า 10 วันท่ี 13 พฤศิกายน 2552 

�  * [รก.2552/85 ก/10/13 พฤศจิกายน 2552]* ดังน้ันฉบับท่ี 4 มีผลบังคับใช้ 14 พฤศจิกายน 2552 

4. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552 ให้ยกเลิก 
� พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498  

� พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2499  

� พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2499  

� พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2506  

� พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2509 

� พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2510 

� พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2511  

� พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2511  

� ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 93 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515  

� พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2521 

� พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2523  
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5. บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคําส่ังใดท่ีอ้างถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการส่วนจังหวัด ข้าราชการส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสภา
จังหวัดให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคําส่ังนั้นอ้างถึง 

� นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้  

6.บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคําส่ังใดได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของผู้ว่า
ราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหัวหน้าผู้บริหารท้องถ่ิน ให้ถือว่า 

� นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี อํานาจหน้าท่ีเช่นว่า น้ันเท่า ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน                     
ราชกิจจานุเบกษา  

7. “จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

� ให้รวมท้องท่ีหลายๆ อําเภอต้ังข้ึนเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

� การต้ัง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
8.“อําเภอ” หมายความว่า อําเภอตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและให้หมายความ
รวมถึงก่ิงอําเภอด้วย  

� ในจังหวัดหน่ึงให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอําเภอ 

� การต้ัง ยุบ และเปลี่ยนเขตอําเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

9.“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า  

� ข้าราชการท่ีปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้รับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและ
ตําแหน่งในงบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดข้ึน  

10.“ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน” หมายความว่า  

� เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน
ท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

� *ปัจจุบันสุขาภิบาลไม่มีแล้ว เน่ืองจากยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พ.ศ. 2542 

11.“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า  
� ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

12.“รัฐมนตรี” หมายความว่า  
� รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

13. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  

� รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

� กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบน้ัน เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
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14. ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย 

� สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

� มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 

15. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะ 

� เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถ่ิน 
16. เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่ 

� เขตจังหวัด  

17. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย 

� สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

18. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ดังนี้ 

� 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

� 2. มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 

� มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
หน่ึงปีนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน และท่ีดินหรือกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีบํารุงท้องท่ีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีท่ีสมัครรับ
เลือกต้ัง  

� คุณสมบัติอ่ืนท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด คือ 
ไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใน
สัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 

� บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
 1. ติดยาเสพติดให้โทษ 
 2. เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา 34 (1) (2) หรือ (3) 
  1.วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
  2.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

� ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 

� ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกต้ังแต่สองปีข้ึนไป และได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวัน
เลือกต้ัง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 

� ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษ
หรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกต้ังแล้วแต่กรณี 
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� เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าท่ี 
หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

� เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือมี
ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

� เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึง
วันเลือกต้ัง 

� อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน ตามมาตรา 37 หรือ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

� มาตรา 37 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา 35 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 
36 วรรคหน่ึง ให้ผู้น้ันเสียสิทธิดังต่อไปน้ี 

(1) สิทธิยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 
(2) สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี  
(3) สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 
(4) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี 
(5) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถ่ินพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
(6) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
การเสียสิทธิตามวรรคหน่ึง ให้มีกําหนดเวลาต้ังแต่วันเลือกต้ังครั้งท่ีผู้น้ันไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 

จนถึงวันเลือกต้ังครั้งท่ีผู้นั้นไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  

� เคยถูกคณะกรรมการการเลือกต้ัง สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมายังไม่ถึงหน่ึงปีนับแต่วันท่ีคณะกรรมการการ

เลือกต้ังมีคําสั่งอันเน่ืองมาจากการกระทําการโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายว่าด้วยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับเลือกต้ัง หรือได้รับ

เลือกต้ังมาโดยไม่สุจริต 

� เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

� เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็น
สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดียวกัน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ่ืน 

� เป็นข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 

� เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีอ่ืน
ของรัฐ 
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� เป็นกรรมการการเลือกต้ัง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  

19. การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์จํานวนราษฎรแต่ละจังหวัด  

� ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกต้ัง  

20. จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน 5 แสนคน ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 

� 24 คน  

21. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 5 แสนคนแต่ไม่เกิน 1 ล้านคน ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ 

� 30 คน 

22. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1 ล้านคนแต่ไม่เกิน 1 ล้าน 5 แสนคน ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ 

� 36 คน  

23. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1 ล้าน 5 แสนคนแต่ไม่เกิน 2 ล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ 

� 42 คน 

24. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 2 ล้านคนข้ึนไป ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
� 48 คน 

25. ในอําเภอหนึ่งให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หนึ่งคนเม่ือรวมจํานวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากแต่ละอําเภอแล้ว จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ดําเนินการดังนี้  

� เอาจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงมีได้ไปหารจํานวน
ราษฎรท้ังจังหวัด ได้ผลลัพธ์เท่าใดให้ถือเป็นเกณฑ์สําหรับคํานวณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพ่ิมข้ึน โดยอําเภอใดมีจํานวนราษฎรมากท่ีสุดให้อําเภอน้ันมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคน แล้วให้เอาผลลัพธ์ดังกล่าวหักออกจากจํานวนราษฎรของอําเภอน้ัน เหลือเท่าใดให้ถือ
เป็นจํานวนราษฎรของอําเภอน้ัน ในการพิจารณาเพ่ิมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ียังขาด
จํานวนอยู่และให้กระทําดังน้ีต่อๆ ไปจนได้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบจํานวน  

26. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกําหนดคราวละ 
� สี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง   
� สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มต้ังแต่วันเลือกต้ัง  

27. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส้ินสุดลงเม่ือ 

� 1.ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

� 2.ตาย 
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� 3.ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

� 4.ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

� 5.เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันเป็นคู่สัญญา
หรือในกิจการท่ีกระทําให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันหรือท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันจะกระทํา 

� 6.ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 วรรคสอง 

� 7.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึง
ความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระทําการอันเสื่อมเสีย
ประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนไม่น้อย
กว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ท้ังน้ี ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันท่ีสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ 

� 8.ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่สมควรดํารงตําแหน่ง
ต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  

� เม่ือมีข้อสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (4) (5) 
หรือ (6) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็วคําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นท่ีสุด 

� ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดตาม (8) พร้อมกันท้ังหมด ให้ถือว่า
เป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

28.ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตน ในท่ีประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดว่า  

� “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซ่ือสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน” 

29.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
และต้องปฏิบัติหน้าท่ีตาม 

� ความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ 

30. เม่ือตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดข้ึนแทนตําแหน่งท่ีว่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

� ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให้มีการเลือกต้ังภายใน 45 วันนับแต่วันท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือ
ผู้บริหารท้องถ่ินดํารงตําแหน่งครบวาระ  

31. เม่ือตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามอายุ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดข้ึนแทนตําแหน่งท่ีว่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 

� ภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใด
นอกจากครบวาระ เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภาท้องถ่ินจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน  

� ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงได้รับเลือกต้ังแทนน้ันอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

32. เม่ือมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
� ให้บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอําเภอท่ีถูกยุบหรือถูกรวมเข้าไว้ในการปกครองของ

จังหวัดใดเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดน้ันจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตาม
มาตรา 11 

33. ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น 

� ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1  คน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 คน  
� ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดํารงตําแหน่ง

จนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

34. นอกจากการพ้นจากตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 

� (1) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

�  (2) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

� (3) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 79 

� มาตรา 79 ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ละเลย

ไม่ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าท่ีหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าท่ี หรือประพฤติตนฝ่าฝืน

ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะดําเนินการสอบสวนก็ได้ 

�  ถ้าหากผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

มีพฤติการณ์เช่นน้ันจริง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอให้รัฐมนตรีใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง คําสั่งของรัฐมนตรีให้

เป็นท่ีสุด  

� (4) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางท่ีจะนํามา
ซ่ึงความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระทําการอันเสื่อมเสีย
ประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนไม่น้อย
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กว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ท้ังน้ี ให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันท่ีสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีมติ 

 ในกรณีตามวรรคสอง ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดท่ีได้รับเลือกใหม่อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซ่ึงตนแทน 
 ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตาม (3) จะดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน 

35. เม่ือตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าง

ลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนตําแหน่งท่ีว่างภายใน 

� 15 วันนับแต่วันท่ีตําแหน่งน้ันว่างลง 

36. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าท่ี 
� ดําเนินกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

� รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าท่ีช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติการตามหน้าท่ีและกระทํากิจการตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 

� ในกรณีท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดคนท่ีหน่ึงปฏิบัติหน้าท่ีแทน และในกรณีท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนท่ีหน่ึงไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนท่ีสองปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

� เม่ือประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ังสองคนไม่
อยู่ในท่ีประชุม ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกกันข้ึนเองเป็นประธานในท่ีประชุมสําหรับ
การประชุมคราวน้ัน  

37. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 
�  2 สมัย 

 
38. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดครั้งแรก 

� ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

39. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี  
� ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด 
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�  สมัยประชุมสามัญให้มีกําหนด 45 วัน แต่ถ้ามีกรณีจําเป็นให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่ง
ขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจําเป็นครั้งละไม่เกิน 15 วัน 

�  การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกําหนดเวลา 45 วันจะกระทํามิได้ 
�  กรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกําหนดเวลาใน หรือมีการ

ประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีให้
มีคําสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

40.ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสมัย
ประชุมและ 

� เป็นผู้เปิดและปิดการประชุม 
� ในกรณีท่ีไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่

เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุม  

41. เม่ือเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

� ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสมัยวิสามัญก็
ได้  

� นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่า 1ใน 3ของ
จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าท่ีมีอยู่อาจทําคําร้องย่ืนต่อประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้  

� ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทําคําร้องขอให้เปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับคําร้อง 

� การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีกําหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าท่ีมีอยู่และให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน 7 วัน  

42. ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 

2554 

43. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคราวต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
� มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าท่ีมีอยู่จึงจะเป็นองค์

ประชุม 

44. การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ท่ีมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนใน
พระราชบัญญัตินี้ 

� สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหน่ึง ให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
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� การปรึกษาหารือในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นกิจการเก่ียวกับอํานาจ หน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน้ันโดยเฉพาะห้ามปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจหน้าท่ี 

� การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะท่ีจะได้กําหนดไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่การประชุมลับย่อมมีได้เม่ือนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้องขอ หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกันมีจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3ของ
จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงมาประชุมร้องขอ 

45. ในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิต้ังกระทู้ถามนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องใด อันเก่ียวกับงานในหน้าท่ีได้  

� แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิท่ีจะไม่ตอบ เม่ือเห็น
ว่าเรื่องน้ันยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด   

46. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช้ีแจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของราชการส่วนภูมิภาคและให้หัวหน้า
หน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซ่ึงมาปฏิบัติหน้าท่ีในเขตจังหวัดช้ีแจง
ข้อเท็จจริงใดๆ อันเก่ียวกับงานในหน้าท่ีได้  

� ท้ังน้ี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการดังกล่าวชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได้ 

� ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบคําถามเม่ือเห็นว่าข้อเท็จจริงน้ัน
เป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติหรือเก่ียวกับนโยบายของการบริหารราชการส่วนกลางท่ียังไม่
สมควรเปิดเผย 

47. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการ

สามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลซ่ึงมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการ

วิสามัญเพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ  

� อันอยู่ในวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ท้ังน้ี
กิจการหรือการสอบสวนดังกล่าวต้องมิใช่เป็นเรื่องท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอข้อสอบ
ถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา 32 

� มาตรา 32 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของราชการส่วนภูมิภาค
และให้หัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซ่ึงมาปฏิบัติหน้าท่ีใน
เขตจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเก่ียวกับงานในหน้าท่ีได้ ท้ังน้ี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า
หน่วยงานราชการดังกล่าวชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภายในเวลาอันสมควรก็ได้ 
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� ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบคําถามเม่ือเห็นว่าข้อเท็จจริงน้ัน
เป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติหรือเก่ียวกับนโยบายของการบริหารราชการส่วนกลางท่ียังไม่
สมควรเปิดเผย 

48. ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ังคณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชุดหนึ่ง

เพ่ือทําหน้าท่ี 

� ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติชั่วคราวตามมาตรา 57 

� มาตรา 57 ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงจะเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ทันท่วงทีมิได้             

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติชั่วคราวท่ีมิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญประจํา

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แล้วให้ใช้บังคับได้ 

� ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคราวต่อไป ให้นําข้อบัญญัติชั่วคราวน้ันเสนอต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเพ่ืออนุมัติและเม่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติแล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราว

น้ันเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อนุมัติ ให้ข้อบัญญัติชั่วคราวน้ันเป็นอันตก

ไปแต่ท้ังน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการท่ีได้เป็นไปในระหว่างท่ีใช้ข้อบัญญัติชั่วคราวน้ัน  

49. การประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญและคณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา 33  

� ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

� ระเบียบการประชุมคณะกรรมการ ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดย
อนุโลม 

� มาตรา 33 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
คณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลซ่ึงมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็น
คณะกรรมการวิสามัญเพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในวงงานของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ท้ังน้ีกิจการหรือการสอบสวน
ดังกล่าวต้องมิใช่เป็นเรื่องท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา 32 

� ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ังคณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชุดหน่ึง
เพ่ือทําหน้าท่ีให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติชั่วคราวตามมาตรา 57 

� มาตรา 32 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของราชการส่วนภูมิภาค
และให้หัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซ่ึงมาปฏิบัติหน้าท่ีใน
เขตจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเก่ียวกับงานในหน้าท่ีได้ ท้ังน้ี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า
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หน่วยงานราชการดังกล่าวชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภายในเวลาอันสมควรก็ได้ 

�  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบคําถามเม่ือเห็นว่าข้อเท็จจริงน้ัน
เป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติหรือเก่ียวกับนโยบายของการบริหารราชการส่วนกลางท่ียังไม่
สมควรเปิดเผย 

� มาตรา 57 ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงจะเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ทันท่วงทีมิได้             
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติชั่วคราวท่ีมิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญประจํา
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้วให้ใช้บังคับได้ 

� ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคราวต่อไป ให้นําข้อบัญญัติชั่วคราวน้ันเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพ่ืออนุมัติและเม่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติแล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราว
น้ันเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อนุมัติ ให้ข้อบัญญัติชั่วคราวน้ันเป็นอันตก
ไปแต่ท้ังน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการท่ีได้เป็นไปในระหว่างท่ีใช้ข้อบัญญัติชั่วคราวน้ัน  
 

สรุปชุดท่ี 1 น้ีอาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย  
ตอนน้ีกําลังรวบรวม ชุดท่ี 2 ชุดสมบูรณ์ 
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