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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ประกาศว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า “พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖” 
มาตรา ๒[๑]  พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

                “มาตรา ๙  สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 

                ผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันอกจากตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่นแลว้ จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้พน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถิ่น คณะผูบ้ริหารทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น รอง
ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เพราะเหตุมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาหรือกิจการท่ีกระท ากบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ยงัไม่ถึงห้าปีนบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้ง 
               การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ให้ถือเกณฑจ์ านวนราษฎรแต่ละจงัหวดัตามหลกัฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปี
สุดทา้ยก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้ง จงัหวดัใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดย้ี่สิบส่ีคน จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน
ห้าแสนคนแต่ไม่เกินหน่ึงลา้นคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดส้ามสิบคน จงัหวดัใดมีราษฎรเกินหน่ึงลา้นคนแต่ไม่เกินหน่ึงลา้น
ห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดส้ามสิบหกคน จงัหวดัใดมีราษฎรเกินหน่ึงลา้นห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองลา้นคน ให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดส่ี้สิบสองคน จงัหวดัใดมีราษฎรเกินสองลา้นคนข้ึนไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัไดส่ี้สิบแปดคน 

               ในอ าเภอหน่ึงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดห้น่ึงคน เม่ือรวมจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจากแต่
ละอ าเภอแลว้ จ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยงัไม่เป็นไปตามเกณฑต์ามวรรคสาม ให้ด าเนินการดงัน้ี เอาจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะพึงมีไดไ้ปหารจ านวนราษฎรทั้งจงัหวดั ไดผ้ลลพัธ์เท่าใดให้ถือเป็นเกณฑส์ าหรับค านวณสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัเพิ่มข้ึน โดยอ าเภอใดมีจ านวนราษฎรมากท่ีสุดให้อ าเภอนั้นมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคน แลว้ให้เอาผลลพัธ์ดงักล่าว
หกัออกจากจ านวนราษฎรของอ าเภอนั้น เหลือเท่าใดให้ถือเป็นจ านวนราษฎรของอ าเภอนั้นในการพิจารณาเพิ่มสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ียงัขาด
จ านวนอยู ่และให้กระท าดงัน้ีต่อ ๆ ไปจนไดส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัครบจ านวน” 
มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัส้ินสุดลง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายขุองสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือมีการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนงัสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๔) ขาดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสามครั้ งติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
(๕) เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการท่ีกระท าให้แก่องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันั้น หรือท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้นจะกระท า 
(๖) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๙ วรรคสอง 
                (๗) สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีมติให้พน้จากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือก่อความไม่
สงบเรียบร้อยแก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือกระท าการอนัเส่ือมเสียประโยชน์ของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั โดยมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูเ่ขา้ช่ือเสนอให้สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
พิจารณา และมติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ ทั้งน้ี ให้สมาชิกภาพ
ส้ินสุดลงนบัแต่วนัท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีมติ 



                 (๘) ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
เห็นว่าสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 

เม่ือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดส้ินสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัสอบสวนและวินิจฉยั
โดยเร็ว ค าวินิจฉยัของผูว้่าราชการจงัหวดัให้เป็นท่ีสุด 
ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัส้ินสุดตาม (๘) พร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั” 
มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

               “มาตรา ๑๔  เม่ือต าแหน่งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัว่างลงเพราะถึงคราวออกตามอายขุองสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือมี
การยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัข้ึนแทนต าแหน่งท่ีว่างตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น” 
มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

                “มาตรา ๑๕  เม่ือต าแหน่งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามอายขุองสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัหรือมีการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัข้ึนแทนต าแหน่งท่ีว่างตามกฎหมายว่าดว้ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น” 
มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๘  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ด ารงต าแหน่งจนครบอายขุองสภาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั 
นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวรรคหน่ึง ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) ลาออก โดยยื่นหนงัสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๓) รัฐมนตรีส่ังให้พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๗๙ 
                (๔) สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีมติให้พน้จากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือก่อความไม่
สงบเรียบร้อยแก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือกระท าการอนัเส่ือมเสียประโยชน์ของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั โดยมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูเ่ขา้ช่ือเสนอให้สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
พิจารณา และมติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ ทั้งน้ี ให้พน้จากต าแหน่ง
นบัแต่วนัท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีมติ 
ในกรณีตามวรรคสอง ให้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีไดร้ับเลือกใหม่อยูใ่นต าแหน่งตามวาระ
ของผูซ่ึ้งตนแทน 

ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีส่ังให้พน้จากต าแหน่งตาม (๓) จะด ารงต าแหน่งประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอีกไม่ได้
ตลอดอายขุองสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น” 
มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ผูว้่าราชการจงัหวดัตอ้งก าหนดให้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดม้าประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัครั้ งแรกภายในสิบห้าวนันบัแต่วนั
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั” 
มาตรา ๙  ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคหกของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                “กรณีท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่อาจจดัให้มีการประชุมครั้ งแรกไดต้ามก าหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือก
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได ้ผูว้่าราชการจงัหวดัอาจเสนอรัฐมนตรีให้มีค าส่ังยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั” 
มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๒๓  การประชุมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ให้ท่ีประชุมเลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั” 
มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

                “มาตรา ๓๑  ในท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีสิทธิตั้งกระทูถ้ามนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัหรือรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในเร่ืองใดอนัเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีได ้แต่นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือรองนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบ เม่ือเห็นว่าเร่ืองนั้นยงัไม่ควรเปิดเผยเพราะเก่ียวกบัความปลอดภยัหรือประโยชน์ส าคญัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั” 



มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๓๕  ให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคนหน่ึงซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าดว้ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น” 
มาตรา ๑๔  ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๕/๒ มาตรา ๓๕/๓ มาตรา ๓๕/๔ และมาตรา ๓๕/๕ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
“มาตรา ๓๕/๑  บุคคลผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(๑) มีอายไุม่ต ่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจงัหวดั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น หรือสมาชิก
รัฐสภา 
                (๓) ไม่เป็นผูท่ี้พน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถิ่น คณะผูบ้ริหารทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น รองผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เลขานุการหรือท่ีปรึกษา
ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เพราะเหตุมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาหรือกิจการท่ีกระท ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ยงัไม่ถึงห้าปีนบัถึงวนัสมคัร
รับเลือกตั้ง 
มาตรา ๓๕/๒  ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัด ารงต าแหน่งนบัแต่วนัเลือกตั้งและมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้
ในกรณีท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาส่ีปีก็ให้ถือว่าเป็นหน่ึงวาระ และเม่ือไดด้ ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกนัแลว้จะด ารง
ต าแหน่งไดอ้ีกเมื่อพน้ระยะเวลาส่ีปีนับแต่วนัพน้จากต าแหน่ง 
มาตรา ๓๕/๓  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจแต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูช่้วยเหลือ
ในการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมอบหมายได ้ตามเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัส่ีสิบแปดคน ให้แต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดไ้ม่เกินส่ี
คน 

(๒) ในกรณีท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสามสิบหกคนหรือส่ีสิบสองคน ให้แต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัไดไ้ม่เกินสามคน 

(๓) ในกรณีท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยี่สิบส่ีคนหรือสามสิบคน ให้แต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ไดไ้ม่เกินสองคน 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงมิใช่สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดจ้ านวนรวมกนัไม่เกินห้าคน 

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ 
                มาตรา ๓๕/๔  ก่อนนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเขา้รับหนา้ท่ี ให้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเรียกประชุมสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัเพื่อให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยไม่มีการลงมติ  ทั้งน้ี ภายในสามสิบวนันบัแต่วนั
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                กรณีท่ีไม่มีผูด้ ารงต าแหน่งประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัถูกยบุตามมาตรา ๒๒ วรรคหก หากมีกรณีท่ีส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงปล่อยให้เน่ินชา้ไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคญัของราชการหรือราษฎร 
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ าเป็นก็ไดเ้ม่ือไดมี้การเลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแลว้ ให้ประธานสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเรียกประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพื่อให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้า
วนันบัแต่วนัท่ีมีการเลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตอ้งจดัท านโยบายเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแจกให้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทุกคนท่ีมาประชุมดว้ย 
                หากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได ้ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัแจง้ให้นายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัท านโยบายแจง้เป็นหนงัสือส่งให้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทุกคนภายในเจ็ดวนั โดยให้น าวิธีการแจง้ค าส่ังทาง
ปกครองเป็นหนงัสือตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่านายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดแ้ถลง
นโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแลว้ 
ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัท ารายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต่้อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นประจ าทุกปี 

ค าแถลงนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและรายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบาย ให้ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัดว้ย 



มาตรา ๓๕/๕  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ขอ้บญัญติั และนโยบาย 
(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมติัเก่ียวกบัราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๖) ปฏิบติัหนา้ท่ีอื่นตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอื่น” 
มาตรา ๑๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๓๖  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนงัสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ 
(๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔/๓ (๑) หรือ (๒) 
(๖) รัฐมนตรีส่ังให้พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๔๔/๓ (๓) มาตรา ๕๕ วรรคห้า หรือมาตรา ๗๙ 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
                (๘) ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็น
ว่านายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 

เม่ือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัความเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัส้ินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัสอบสวนและวินิจฉยัโดยเร็ว ค าวินิจฉยัของ
ผูว้่าราชการจงัหวดัให้เป็นท่ีสุด 
ในระหว่างท่ีไม่มีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ให้ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปฏิบติัหนา้ท่ีของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเท่าท่ีจ าเป็นไดเ้ป็นการ
ชัว่คราว จนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
มาตรา ๓๗  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพน้จากต าแหน่ง 
(๒) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีค าส่ังให้พน้จากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนงัสือลาออกต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๕) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ 
(๖) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔/๓ 

(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
(๘) รัฐมนตรีส่ังให้พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๗๙ 
ให้น าความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใชบ้งัคบักบักรณีรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยอนุโลม” 
มาตรา ๑๖  ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๓๗/๑ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
“มาตรา ๓๗/๑  เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพน้จากต าแหน่ง 
(๒) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีค าส่ังให้พน้จากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนงัสือลาออกต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔/๓ 

(๖) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
ให้น าความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใชบ้งัคบักบักรณีเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดย
อนุโลม” 



มาตรา ๑๗  ให้ยกเลิกมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๓๙  ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามกฎหมาย และเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและลูกจา้งองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
                ให้มีปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคนหน่ึง เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รองจากนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหนา้ท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนด
หรือตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมอบหมาย 
การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น” 
มาตรา ๑๙  ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๓๙/๑ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
“มาตรา ๓๙/๑  อ านาจหนา้ท่ีในการส่ังหรือการปฏิบติัราชการของรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ให้เป็นไปตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
มอบหมาย 
                ในกรณีท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามล าดบัท่ีนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัจดัไวเ้ป็นผูร้ักษาราชการแทน ถา้ไม่มีรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็น
ผูร้ักษาราชการแทน 

                ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั หรือค าส่ังใด แต่งตั้งให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจ
หนา้ท่ีอยา่งใด ให้ผูร้ักษาราชการแทนท าหนา้ท่ีกรรมการหรือมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบันายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในระหว่างรักษาราชการแทนดว้ย 
                 อ านาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมติั หรือการปฏิบติัราชการท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะพึงปฏิบติัหรือด าเนินการตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติัหรือค าส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถา้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติัหรือค าส่ังนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น ไม่ไดก้ าหนดในเร่ืองการมอบอ านาจไวเ้ป็นอยา่งอื่น นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนงัสือให้รองนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูป้ฏิบติัราชการแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก็ได ้แต่ถา้มอบให้ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือรองปลดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัปฏิบติัราชการแทน ให้ท าเป็นค าส่ังและประกาศให้ประชาชนทราบ 

การปฏิบติัราชการแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามวรรคส่ีตอ้งกระท าภายใตก้ารก ากบัดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ก าหนดไว”้ 
มาตรา ๒๐  ให้ยกเลิกมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๒๑  ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ และมาตรา ๔๔/๓ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                “มาตรา ๔๔/๑  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือผูซ่ึ้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมอบหมาย มี
สิทธิเขา้ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและมีสิทธิแถลงขอ้เท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีของตนต่อท่ีประชุม แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

                มาตรา ๔๔/๒  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปในท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เพื่อให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแถลง
ขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาอนัเก่ียวกบัการบริหารราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยไม่มีการลงมติ 
                 ญตัติตามวรรคหน่ึง ให้ยื่นต่อประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และให้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก าหนดวนัส าหรับการ
อภิปรายทัว่ไป ซ่ึงตอ้งไม่เร็วกว่าห้าวนัและไม่ชา้กว่าสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดร้ับญตัติ แลว้แจง้ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทราบ 

การขอเปิดอภิปรายทัว่ไปตามมาตราน้ี จะท าไดค้รั้ งเดียวในสมยัประชุมสามญัสมยัหน่ึง 
มาตรา ๔๔/๓  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และท่ีปรึกษานายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั ตอ้งไม่กระท าการอย่างใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ีอื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เวน้แต่ต าแหน่งท่ีด ารงตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ปฏิบติักบับุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 
(๓) เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการท่ีกระท าให้แก่องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันั้นหรือท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้นจะกระท า 
                บทบญัญติัมาตราน้ีมิให้ใชบ้งัคบักบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวตามวรรคหน่ึงไดร้ับเบ้ียหวดั บ าเหน็จบ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ ์หรือเงินอื่น
ใดในลกัษณะเดียวกนั และมิให้ใชบ้งัคบักบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวตามวรรคหน่ึงรับเงินตอบแทนค่าเบ้ียประชุมหรือเงินอื่นใด เน่ืองจากการด ารงต าแหน่ง



กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือสภาทอ้งถิ่นอื่น หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบญัญติัให้เป็นโดย
ต าแหน่ง” 
มาตรา ๒๒  ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๔๕/๑ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                “มาตรา ๔๕/๑  การปฏบิติังานตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใชว้ิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั การจดัท างบประมาณ การจดัซ้ือจดั
จา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบติังาน และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการนั้น และหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด” 
มาตรา ๒๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

               “มาตรา ๕๓  ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดมี้มติเห็นชอบดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติัใด ให้ประธานสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัส่งร่างขอ้บญัญติันั้นให้ผูว้่าราชการจงัหวดัพิจารณา 
                ผูว้่าราชการจงัหวดัตอ้งพิจารณาร่างขอ้บญัญติัตามวรรคหน่ึงให้เสร็จและส่งคืนประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภายในสิบห้าวนันบัแต่
วนัท่ีไดร้ับร่างขอ้บญัญติันั้น ถา้ผูว้่าราชการจงัหวดัไม่พิจารณาให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติั
นั้น 

               ในกรณีท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติัตามวรรคหน่ึง ให้ส่งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัลงนามใชบ้งัคบัเป็นขอ้บัญญติั
ต่อไป แต่ถา้ผูว้่าราชการจงัหวดัไม่เห็นชอบดว้ยให้ส่งร่างขอ้บญัญติันั้นพร้อมดว้ยเหตุผลไปยงัสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพื่อพิจารณาใหม่ ถา้สภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัมีมติยืนยนัตามร่างขอ้บญัญติัเดิมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัทั้งหมดเท่าท่ีมี
อยู ่ให้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัส่งร่างขอ้บญัญติันั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัลงนามใชบ้งัคบัเป็นขอ้บญัญติัและแจง้ให้ผูว้่าราชการ
จงัหวดัทราบต่อไป แต่ถา้สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่ยืนยนัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดร้ับร่างขอ้บญัญติัหรือยืนยนัร่างขอ้บญัญติัเดิมดว้ยคะแนน
เสียงนอ้ยกว่าสองในสาม ให้ร่างขอ้บญัญติันั้นตกไป” 
มาตรา ๒๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

                “มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่รับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบดว้ยกรรมการจ านวนสิบห้าคนเพื่อพิจารณาหาขอ้ยติุความขดัแยง้ โดย
แกไ้ข ปรับปรุง หรือยืนยนัสาระส าคญัในร่างขอ้บญัญติันั้น  ทั้งน้ี ให้ยึดถือหลกัเกณฑต์ามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประโยชน์ของทอ้งถิ่นและ
ประชาชนเป็นส าคญั 

                 คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้ประกอบดว้ยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึงสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเสนอจ านวนเจ็ดคน 
และบุคคลซ่ึงเป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัเสนอจ านวนเจ็ดคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวนันบัแต่
วนัท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีมติไม่รับหลกัการ และให้กรรมการทั้งสิบส่ีคนร่วมกนัปรึกษาและเสนอบุคคลซ่ึงมิไดเ้ป็นนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และมิไดเ้ป็นสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการดงักล่าวภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีกรรมการครบจ านวนสิบส่ีคน 

                ในกรณีท่ีไม่สามารถเสนอบุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการหรือประธานกรรมการไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือ
ประธานกรรมการไม่ปฏิบติัหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัตั้งบุคคลซ่ึงมิไดเ้ป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รองนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และมิไดเ้ป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท า
หนา้ท่ีกรรมการหรือประธานกรรมการดงักล่าวให้ครบตามจ านวน 

                ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงพิจารณาร่างขอ้บญัญติัให้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดต้ั้งประธานกรรมการในคราวแรก แลว้
รายงานต่อผูว้่าราชการจงัหวดั ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา
แลว้วินิจฉยัช้ีขาดโดยเร็ว แลว้รายงานต่อผูว้่าราชการจงัหวดั 
                 ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัส่งร่างขอ้บญัญติัท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการในวรรคส่ีให้นายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัโดยเร็ว แลว้ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเสนอร่างขอ้บญัญติัดงักล่าวต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามมาตรา ๕๒ ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ี
ไดร้ับร่างขอ้บญัญติัจากผูว้่าราชการจงัหวดั หากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่เสนอร่างขอ้บญัญติันั้นต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภายในเวลาท่ี
ก าหนด ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อส่ังให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพน้จากต าแหน่ง” 
มาตรา ๒๕  ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๕๕/๑ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
               “มาตรา ๕๕/๑  ให้สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๕๕ วรรคห้า ให้แลว้เสร็จภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดร้ับร่างขอ้บญัญติัจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หากสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาไม่แลว้เสร็จภายในก าหนดหรือมี
มติไม่เห็นชอบให้ตราขอ้บญัญติันั้น ให้ร่างขอ้บญัญติันั้นตกไป และให้ใชข้อ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีท่ีแลว้ไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่าน้ี
ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเสนอรัฐมนตรีมีค าส่ังยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 



               ในการพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั การเสนอ การแปรญตัติหรือการกระท าดว้ยประการใด ๆ 
ท่ีมีผลให้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในการใชง้บประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได”้ 
มาตรา ๒๖  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปิดประกาศขอ้บญัญติัท่ีประกาศใชบ้งัคบัแลว้ไว ้ณ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนเขา้ตรวจดู
ได”้ 
มาตรา ๒๗  ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

                “ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงจะเรียกประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัให้ทนัท่วงทีมิได ้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจออกขอ้บญัญติั
ชัว่คราวท่ีมิใช่ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไดเ้ม่ือไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามญัประจ าสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และเม่ือไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแลว้ให้ใชบ้งัคบัได”้ 
มาตรา ๒๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๖๔  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจออกขอ้บญัญติัเก็บภาษีบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจากการคา้ในเขตจงัหวดั ดงัต่อไปน้ี 

(๑) น ้ามนัเบนซินและน ้ามนัท่ีคลา้ยกนั น ้ามนัดีเซลและน ้ามนัท่ีคลา้ยกนั หรือก๊าซปิโตรเลียมท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์โดยจดัเก็บเพิ่มข้ึนไดไ้ม่เกินลิตร
ละสิบสตางคส์ าหรับน ้ามนั และกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางคส์ าหรับก๊าซปิโตรเลียม 
(๒) ยาสูบ โดยจดัเก็บเพิ่มข้ึนไดไ้ม่เกินมวนละสิบสตางค์ 
ราคาจ าหน่ายท่ีเพิ่มข้ึนตามวรรคหน่ึง ไม่ถือว่าเป็นการตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดราคาสินคา้และป้องกนัการผูกขาด” 
มาตรา ๒๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

               “มาตรา ๗๕  เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รองนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และกรรมการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด” 
มาตรา ๓๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

                “มาตรา ๗๙  ในกรณีท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือ
รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ละเลยไม่ปฏิบติัการตามอ านาจหนา้ท่ีหรือปฏิบติัการไม่ชอบดว้ยอ านาจหนา้ท่ี หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ผูว้่าราชการจงัหวดัจะด าเนินการสอบสวนก็ได้ 
                  ถา้หากผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั หรือรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีพฤติการณ์เช่นนั้นจริง ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเสนอให้รัฐมนตรีใชดุ้ลพินิจส่ังให้นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พน้จากต าแหน่ง 
ค าส่ังของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด” 
มาตรา ๓๑  ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                 มาตรา ๓๒  บรรดาสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึง
ด ารงต าแหน่งอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายขุองสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือมีการยบุสภา 
                 ในกรณีตามวรรคหน่ึง มิให้น าบทบญัญติัมาตรา ๙ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๕/๒ มาตรา ๓๕/๓ มาตรา ๓๕/๔ มาตรา 
๓๕/๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๕/๑ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ีมาใช้
บงัคบัจนกว่าจะครบอายขุองสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือมีการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและมีการเลือกตั้งทัว่ไปครั้ งแรกขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดันั้นหลงัจากวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั และให้น าบทบญัญติัเดิมก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัแทนในระหว่างเวลา
ดงักล่าว 
                  มาตรา ๓๓  บรรดาบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั ท่ีก าหนดการจ่ายเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อยา่งอื่นของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั กรรมการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และการจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุมให้แก่กรรมการท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่งตั้งข้ึน ท่ีใชบ้งัคบัอยู่
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้ใชต่้อไปจนกว่าจะไดมี้การออกระเบียบตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึง
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 

ผูร้ับสนองพระบรมราชโองการ 
พนัต ารวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากเป็นการสมควรก าหนดให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน ประกอบกบับทบญัญติับางมาตราตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ ยงัไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น และไม่เหมาะสมกบัการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เพื่อให้การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

 


