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พระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริห าร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถั ดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕/๑ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วยสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ไม่ ถึ ง ยี่ สิ บ ห้ า คน ให้ ร วมหมู่ บ้ า นนั้ น กั บ หมู่ บ้ า นที่ มี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั น และเมื่ อ รวมกั น แล้ ว จะมี ร าษฎร
ถึงยี่สิบห้าคนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน การนับจานวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ ๑ มกราคม
ของปีที่มีการเลือกตั้ง
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งตามวรรคสองให้นายอาเภอเป็นผู้ดาเนินการและประกาศ
ให้ประชาชนทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ ได้ประกาศไว้ในการเลือกตั้ง
ครั้งสุดท้าย
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีกาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๕/๑ และมาตรา ๔๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
“มาตรา ๔๕/๑ องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจานวนหกคน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหกคน
(๒) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีสองเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขตเลือกตั้งละสามคน
(๓) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีสามเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขตเลือกตั้งละสองคน
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(๔) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีสี่เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่ วนตาบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจานวน
ราษฎรมากที่สุดสองเขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน
(๕) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจานวน
ราษฎรมากที่สุด ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
มาตรา ๔๕/๒ มิ ใ ห้ น ามาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๕/๑ มาใช้ บังคับ แก่กรณีที่ได้จัด ให้ มี
การเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มี
ผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจานวน ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจานวนอีก ให้ถือว่า
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนั้ น ประกอบด้ ว ยจ านวนสมาชิ ก เท่ า ที่ มี อ ยู่ จ นกว่ า จะครบอายุ ข อง
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เว้นแต่จะมีจานวนสมาชิกไม่ถึงหกคน”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ต้ อ งมี คุณ สมบัติ แ ละไม่มีลั กษณะต้องห้ า มตามกฎหมายว่า ด้วยการเลือ กตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๔๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) มิได้อยู่ประจาในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๔๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(๗) ขาดคุณ สมบัติห รือ มีลั กษณะต้อ งห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ หรื อ กระทาการฝ่าฝืน
มาตรา ๖๔/๒ วรรคสาม”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๔๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลง
ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๗) ให้นายอาเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง แล้ ว แต่ ก รณี และ
ดาเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายอาเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผล
การสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้นั้นจะได้พ้นจาก
ตาแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณี
ที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดาเนินการสอบสวนกรณีตาม (๖) หรือ (๗) ให้แล้วเสร็จได้
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว นายอาเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
ทั้งนี้ การดาเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่นายอาเภอวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้นั้นสิ้นสุดลง
ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอาเภอประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก
ตาแหน่ งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ต าม โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และ
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) (๕) (๖)
หรือ (๗) แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศ
คาวินิ จฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคาวินิ จฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้น
พ้ น จากต าแหน่ งที่ กาลั งดารงอยู่ ด้ว ย และในกรณีที่ เป็ นผลให้ถูก ห้า มใช้ สิ ทธิส มั ครรั บเ ลื อกตั้งหรือ
ใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ให้ ถื อ ว่ า วั น ที่ ป ระกาศค าวินิจ ฉั ย เป็น วัน เริ่ม นับ ระยะเวลาต้อ งห้า มดัง กล่ า ว ทั้ งนี้
คาวินิจฉัยของนายอาเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด”
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มาตรา ๙ ให้ เ พิ่ ม ความต่อไปนี้ เป็นวรรคสี่ ของมาตรา ๔๗ ตรี แห่ ง พระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงตาม (๙) พร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก
สภาตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๘/๒ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่
วันเลือกตั้ง แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ
และเมื่อได้ดารงตาแหน่ งสองวาระติด ต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปี นั บ แต่
วันพ้นจากตาแหน่ง”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘/๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้ อ งห้ ามตามมาตรา ๕๘/๑ เว้ น แต่การนับอายุ และการนับระยะเวลาของคุณ สมบัติหรื อลักษณะ
ต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึงวันแต่งตั้ง”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕)
หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลง
ตาม (๔) ให้นายอาเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อ สงสัยหรือได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และดาเนินการวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่
นายอาเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่านายก
องค์การบริหารส่วนตาบลผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่ว่า ด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือ
พ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดาเนินการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว นายอาเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก
ไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ การดาเนินการสอบสวนและวินจิ ฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่นายอาเภอวินิจฉัยว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งตาม (๔) หรือ (๕)
ให้นายอาเภอประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม
โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลผู้นั้น
พ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) หรือ (๕) แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทน
ที่ไ ด้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลัง
ด ารงต าแหน่ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น อั น เป็ น ผลจากการเลื อ กตั้ ง ต่ า งวาระหรื อ
ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผล
ให้ ถูกห้ ามใช้สิทธิสมัครรั บเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคาวินิจฉัยเป็นวันเริ่ม
นับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของนายอาเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
“ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติหน้าที่
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเท่าที่จาเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้นาความในมาตรา ๖๔ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๖๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เว้ น แต่ ต าแหน่ ง ที่ ด ารงตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย หรื อ เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ น
การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๖๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน
ระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”
มาตรา ๑๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๖๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
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“ให้นาความใน (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) ของมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
“(๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอืน่
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรม
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน (๑๐) ของมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๐) รายจ่ายอื่นใดที่จาเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน หรือรายจ่าย
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้”
มาตรา ๒๒ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสองของมาตรา ๘๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
“การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง หรือการนาเงินของกิจการที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงาน
ในต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จะกระทามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลง
หรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กาหนดให้มี
การฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่นายอาเภอเห็นว่าการปฏิบัติการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
เสียหายแก่ราชการ ให้นายอาเภอมีอานาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะนา หรือตักเตือนผู้ดารงตาแหน่ง
ที่มีอานาจหน้ าที่ในการดาเนิ น การดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรื อ
ให้ระงับการปฏิบัติของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ดารงตาแหน่ง
ที่ได้รับคาสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งของนายอาเภอ
ซึ่ง ผู้ ว่า ราชการจั งหวัด ต้องวินิ จฉัยให้ แ ล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วันที่ได้รับ อุทธรณ์ และเมื่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉั ยเป็นประการใดให้นายอาเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามคาวินิจฉัยนั้น
คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
“มาตรา ๙๐/๑ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อนายอาเภอว่า นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่
อัน จะเป็น เหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่า งร้า ยแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ หรือ
ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคาสั่งของนายอาเภอที่สั่งการตามมาตรา ๙๐
วรรคสาม ให้นายอาเภอดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการ
สอบสวนดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง นายอาเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว
นายอาเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่
ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตาบล หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือ
เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด
และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อน ให้นายอาเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้นั้น
ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่า
ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งไปก่อน
ปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดให้จ่าย
จนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากตาแหน่ง
การอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ให้ ห ยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามวรรคสาม ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินจิ ฉัยเป็นประการใด
ให้นายอาเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามคาวินิจฉัยนั้น คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๕ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๒ เมื่ อ ผลการสอบสวนตามมาตรา ๙๐/๑ ปรากฏว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหากระทา
ความผิดตามที่ถูกสอบสวน ให้นายอาเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวน
พ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้ว
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในคาสั่งดังกล่าวให้ระบุ
เหตุ ที่ ท าให้ พ้ น จากตาแหน่ งไว้ และให้ มีผ ลตั้งแต่ วันที่ ผู้ว่า ราชการจั ง หวัด มีค าสั่ ง แต่ ไม่ กระทบต่อ
การดาเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทาไปก่อนวันที่มีคาสั่งนั้น ถ้าในขณะที่มีคาสั่งดังกล่าว
ผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระ
หรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และให้ถือว่าวันที่สั่ง
ให้พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง คาสั่งของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เห็ นควรให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง
จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนสั่งการก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน
ต้องดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม
และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น ”
มาตรา ๒๖ บรรดาข้อกล่าวหาหรือการดาเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง
มาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๔/๑ หรือมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วแต่กรณี ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน หรือสอบสวนเสร็จแล้ว
แต่ยังมิได้มีคาสั่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๒๗ ให้ น ายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งดารงตาแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มา
ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ยั ง คงด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปจนกว่ า คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จะประกาศก าหนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
โดยให้ พ้ นจากต าแหน่ งตั้ งแต่ วั นที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประกาศให้ มี การเลื อกตั้ ง หรื อ จนกว่ า
จะพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติดังกล่าว
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลใด ให้ประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นเป็นอันยกเลิก

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๘ บทบัญญัติมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวัน เลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๒๙ ให้ น ายกองค์ การบริ หารส่วนตาบล สมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือผู้มีตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบล เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่
ในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้อง พ้น จากตาแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินการต่อไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๓๐ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๘๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้
จะกาหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้น
ใช้บังคับก็ได้ แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือ
กาหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๘๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริห ารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และมีการกาหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้จ่ายไปแล้วก่อน
วัน ที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือ
กาหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ให้มีผลใช้บังคับได้
มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการสิ้ นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล การพ้นจากตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล รวมทั้งการกระทาอันเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดจน
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลและการกากับดูแลองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้ทาหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสั ตย์สุ จริต สามารถปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

