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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การประชุมสภาท้องถ่ิน 

******************************** 
 การประชุมสภาท้องถิ่นอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามข้อ ๕ วรรคหน่ึงได้บัญญัติให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ มีอํานาจตีความ วินิจฉัย 
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

กรณีที่มีปัญหาโต้แย้งการปฏิบัติตามระเบียบ หรือระเบียบไม่ได้กําหนดไว้ก็ให้ประธานสภาท้องถิ่น เป็นผู้
วินิจฉัยและใช้บังคับไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนําข้อโต้แย้งน้ี เสนอต่อผู้ ว่าราชการจังหวัด               
เพ่ือวินิจฉัยสั่งการ หรือใช้บังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อปลัดกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้เสนอต่อนายอําเภอทราบ เพ่ือวินิจฉัยสั่งการหรือใช้บังคับ
เฉพาะการประชุมคราวนั้น และให้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา (ตามข้อ 
๕ วรรคสอง) 

 

๑. การประชุมสภาคร้ังแรก 
ตามระเบียบ ข้อ ๖ ให้นายอําเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนดให้สมาชิกสภามีการประชุมสภาครั้งแรก 

ภายใน  ๑๕  วันนับแต่ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกครบตามจํานวนแล้ว  สิ่งที่ต้องทําในการประชุมสภา 
ครั้งแรก คือ 

๑. ปฏิญาณตนในที่ประชุม 
๒. เลือกประธานสภาท้องถิ่น 
๓. เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
๔. เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น 
๕. กําหนดสมัยประชุมสามัญของปีน้ัน และกําหนดสมัยประชุมสามัญคร้ังแรกของปีถัดไป 

      ๑.๑ ผู้ดํารงตําแหน่งชั่วคราว 
   ตามระเบียบ ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก กําหนดให้มีผู้ดํารงตําแหน่งช่ัวคราว ดังน้ี 

๑)  ประธานสภาท้องถ่ินชั่วคราว 
  ให้สมาชิกสภาที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว แต่หากผู้มี 

คุณสมบัติตาม (๑) ไม่ยอมทําหน้าที่ให้ผู้มีอายุสูงสุดรองลงมาทําหน้าที่แทน และในกรณีที่มีสมาชิกสภามีอายุสูงสุด
เท่ากันมากกว่า ๑ คน ให้ใช้วิธีจับสลาก 

  ๑.๑) หน้าที่ประธานสภาชั่วคราว 
(๑) นําสมาชิกกล่าวคําปฏิญาณตน 
(๒) ดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
(๓) รายงานผลการเลือกต้ังประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายใน ๗ วัน  

นับแต่วันที่สภาลงมติ 
        ๑.๒) การพ้นจากตําแหน่งประธานสภาชั่วคราว 
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      การพ้นจากตําแหน่งประธานสภาชั่วคราวนั้น กําหนดให้พ้นจากตําแหน่งในกรณีที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีคําสั่งแต่งต้ังประธานสภาเทศบาล 

๒) เลขานุการสภาท้องถ่ินชั่วคราว 
ให้ปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นในครั้งน้ัน 
 
 

      ๑.๒ การเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน และเลขานุการสภาท้องถ่ิน 
   ๑) การเลือกประธานสภาท้องถ่ิน 
       การเลือกประธานสภาท้องถิ่น ประกอบด้วยวิธีการ การเสนอช่ือ การลงคะแนน การตรวจนับคะแนน 
การรายงานผล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
       ๑.๑) การเสนอชื่อ 
     ตามข้อ ๘ วรรคหน่ึง กําหนดให้สมาชิกสภาสามารถเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังให้เป็น
ประธานสภา ดังน้ี 

(๑) สมาชิกสภา ๑ คน สามารถเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังให้เป็นประธานสภา 
เพียง ๑ ช่ือ 

(๒) ผู้ที่ถูกเสนอช่ือจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย ๒ คน 
(๓) หากมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังให้เป็นประธานสภาเพียง ๑ คน ให้ถือว่าผู้น้ัน 

ได้รับเลือก (ตามระเบียบข้อ ๑๔) 
       ๑.๒) การลงคะแนน 
      ให้สมาชิกสภาเขียนช่ือตัว และช่ือสกุลผู้ถูกเสนอ จํานวน ๑ ช่ือ และให้สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่
เขียนช่ือเหมือนการลงคะแนนลับ ตามข้อ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามลําดับอักษรนํา
ซองมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 
       ๑.๓) การตรวจนับคะแนน 
     ประธานช่ัวคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๒ คน มาช่วยนับโดยที่ผู้ได้รับเลือกมีคุณสมบัติดังน้ี 

(๑) เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 
(๒) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่โดยวิธีเดิมอีกคร้ัง (ตาม ๑.๒) 
(๓) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก โดยวิธีการจับสลากน้ีให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ 

๘ วรรคสาม ดังน้ี   
   (๓.๑) ประธานช่ัวคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
   (๓.๒) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานช่ัวคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน 
   (๓.๓) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี ขนาด เหมือนกัน มีจํานวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน
และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” ๑ บัตร นอกน้ันเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
        ๑.๔) การรายงานผล 
      ประธานสภาช่ัวคราวมีหน้าที่รายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันเลือก 
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๒)  การเลือกรองประธานสภาท้องถ่ิน 
เมื่อมีการเลือกประธานสภาได้แล้ว ให้สภาท้องถิ่นดําเนินการเลือกรองประธานสภา และ 

เลขานุการสภา ซึ่งการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภาน้ีจะต้องเลือกในการประชุมสภาคร้ังแรก 
จํานวนรองประธานสภาสามารถมีได้ตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มี   

รองประธานสภาได้ จํานวน ๒ คน 
  ๒.๑)  การเสนอชื่อ 
          วิธีการเลือกรองประธานสภา ให้ใช้วิธีเดียวกับการเลือกประธานสภา ตามระเบียบข้อบังคับ 
ข้อ ๘ วรรคหน่ึง แต่กรณีที่มีคะแนนเท่ากันเป็นครั้งที่ ๒ ให้ประธานเป็นผู้ช้ีขาด 
          ๒.๒) การรายงานผล 
        ประธานช่ัวคราวมีหน้าที่รายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันเลือก 

๓)  การเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ิน 
  วิธีการเลือกเลขานุการสภา ให้ประธานสภาใช้วิธีเดียวกันกับการเลือกรองประธานสภา  

ตามระเบียบบังคับ ข้อ ๑๓ วรรคหน่ึง มาใช้บังคับ 
          การเลือกเลขานุการสภาให้เลือกจากสมาชิกสภา หรือพนักงาน หรือข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นและเมื่อ
ให้เลขานุการสภาแล้ว ให้เลขานุการสภาช่ัวคราวพ้นจากตําแหน่ง 
    ๔)  กรณีตําแหน่งว่างลง 
         ตามระเบียบ ข้อ ๑๕ ได้กําหนดว่าเมื่อประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น 
ในตําแหน่งที่ว่างภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง 
๒. อํานาจหน้าที่ 

๒.๑ ประธานสภาท้องถ่ิน 
 ตามระเบียบ ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

๑) ดําเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด 
๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่

ประชุมสภาท้องถิ่น 
๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
๖) อํานาจและหน้าที่อ่ืนที่กําหนดไว้ หรือตามที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี 

    ๒.๒ รองประธานสภาท้องถ่ิน 
 ตามระเบียบข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการช่วยประธานสภาท้องถิ่นตามอํานาจ
หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นที่กําหนดไว้ หรือปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 
    ๒.๓ เลขานุการสภา 
 ตามระเบียบข้อ ๑๘ เลขานุการสภา มีหน้าที่ดังน้ี 

๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคําสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
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๒) ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเก่ียวข้องกับ
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ 
๕) จัดทํารายงานการประชุมสภาทอ้งถิ่น 
๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก

ประธานสภาท้องถิ่น 
๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
๙) หน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ีหรือกระทํากิจการอ่ืนตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 
ในการประชุมสภา ถ้าไม่มีเลขานุการสภา หรือมีแต่ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาเลือกสมาชิกสภา
คนหน่ึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาช่ัวคราว โดยใช้วิธีการเลือก ตามระเบียบข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรค
สองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ 
 

๓. การประชุมสภาท้องถ่ิน 
การประชุมสภาท้องถิ่นมี ๔ ประเภท  คือ  ๑) การประชุมสภาสมัยแรก  ๒) การประชุมสามัญ  ๓) การ 

ประชุมวิสามัญ และ  ๔) การเรียกประชุมกรณีไม่มีประธานสภาหรือประธานสภาไม่เรียกประชุม โดยจะได้กล่าวใน
รายละเอียดต่อไป 
 ในส่วนของ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดว่าการ
ประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัยในปีน้ันจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีน้ันมีกําหนดกี่วัน และให้กําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน 
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นและปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ สํานักงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
 กรณีไม่ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีไว้ หรือไม่ได้กําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกในปี
ถัดไป หรือมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําปี หรือวันเริ่มประชุมสามัญประจําปีที่กําหนดไว้
แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
 การประชุมสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๓ ประเภท ดังน้ี 
    ๓.๑ การประชุมสภาคร้ังแรก 
       ได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วตามหัวข้อ ๑ 
    ๓.๒ การประชุมสามัญ 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๒๒ ได้กําหนดให้มีจํานวนสมัยประชุมได้ปีละ ๒ สมัย มาตรา ๒๒ 
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ได้บัญญัติไห้ 

(๑) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดสมัยประชุมสามัญได้มีกําหนดไม่เกิน ๔๕ วัน 
(๒) แต่กรณีจําเป็นสามารถขยายเวลาได้ โดยให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัย 

ประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจําเป็นครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน 
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    ๓.๓ การประชุมวิสามัญ 
เป็นการประชุมนอกสมัยการประชุมสามัญ โดยมีความจําเป็นของการประชุมเพ่ือประโยชน์ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าน้ัน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ได้บัญญัติให้ 

(๑) ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสมัย 
วิสามัญก็ได้ 

(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวนไม่น้อย 
กว่า ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ ย่ืนคําร้องต่อประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ 

(๓) สมัยประชุมมีกําหนดไม่เกิน ๗ วัน 
(๔) หากต้องการขยายเวลาออกไปอีก ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ และให้ขยาย
ออกไปได้อีกไม่เกิน ๗ วัน 
    ๓.๔ การเรียกประชุมกรณีไม่มีประธานสภาหรือประธานสภาไม่เรียกประชุม 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ได้บัญญัติว่า ในกรณีไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุม และ
เป็นผู้เปิดและปิดประชุม 
 
 
 
 

๔. การเรียกประชุมสภาท้องถ่ิน 
๑) ให้ประธานสภาทําหนังสือแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า และปิดประกาศไว้ ในที่เปิดเผย  

ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกําหนดวันเปิดสมัยประชุม ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ยกเว้นการประชุมเร่งด่วน
จะแจ้งกําหนดให้ปิดประกาศได้น้อยกว่า ๓ วัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง ก่อนกําหนดเวลาเปิดสมัยประชุม 

๒) บอกนัดในที่ประชุม และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ไม่ได้มาประชุมให้ทราบล่วงหน้าด้วย 
๓) กรณีประชุมเร่งด่วน สามารถนัดประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า ๓ วันได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง  

ก่อนกําหนดเวลาเปิดสมัยประชุม และต้องระบุอันรีบด่วนในหนังสือด้วย 
    ๔.๑ สิ่งที่ต้องปฏิบัติในการเรียกหรือนัดประชุม 
          ๑) ส่งระเบียบวาระไปพร้อมกัน เว้นแต่ มีเหตุรีบด่วนให้แจ้งในขณะเปิดประชุม 
 ๒) ประชาสัมพันธ์กําหนดวัน เวลา และเรื่อง ให้ประชาชนทราบ 
 หมายเหตุ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามข้อ ๒๗ 
    ๔.๒ สิทธิของประชาชนในการเข้าฟังการประชุม 
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 ตามระเบียบข้อ ๒๔ วรรคสอง กําหนดให้ประชาชนมีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สภาท้องถิ่นกําหนด (เป็นระเบียบของสภาท้องถิ่น) 
    ๔.๓ สิ่งที่ต้องดําเนินการในการประชุมสภา 
 ตามระเบียบข้อ ๒๕ กําหนดให้ 

๑) เมื่อถึงกําหนดเวลานัด เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม 
๒) ให้ประธานตรวจดูว่าสมาชิกสภาเข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ 
๓) การนับองค์ประชุม 

(๑) หากสมาชิกสภาไม่ได้ลงช่ือ แต่เข้าร่วมประชุมไม่ให้นับ และถือว่าขาดประชุม 
(๒) หากสมาชิกสภาลงช่ือไว้ แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่ให้นับ และถือว่าขาดประชุม 

๔) ถ้าไม่ครบองค์ประชุมและพ้นกําหนดเวลานัด ๑ ช่ัวโมง ให้ดําเนินการ ดังน้ี 
(๑) ให้ประธานสภาสั่งเลื่อนการประชุม 
(๒) ให้ถือว่าสมาชิกสภาไม่อยู่ขาดประชุม 

๕) การแจ้งเลื่อนการประชุมให้ใช้วิธีเก่ียวกับการนัดประชุม 
    ๔.๔ ประธานในท่ีประชุมสภา 
 ๑)  ปกติให้ประธานสภาและรองประธานสภาตามลําดับเป็นประธานที่ประชุม 
 ๒)  ในกรณีประธานสภาและรองประธานสภาไม่อยู่หรือ ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ 
      (๑) ให้สมาชิกอยู่สูงสุด หรือรองลงมาตามลําดับ 
      (๒) เป็นประธานช่ัวคราวเพ่ือเลือกสมาชิกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น 
      (๓) วิธีการเลือก ให้เสนอช่ือ แล้วลงคะแนนโดยวิธียกมือ 
 ๓)  เมื่อประธานสภา/รองประธานสภา/ยอมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างการเลือก ให้ระงับการเลือก ถ้า
เลือกได้แล้วให้ผู้ได้รับเลือกพ้นหน้าที่ และให้ประธานสภา/รองประธานสภา เป็นประธานที่ประชุมต่อไป 
    ๔.๕ การประชุมตามระเบียบวาระ 
 ๑) ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ ที่ประชุมสภาจะตกลงกันเป็น อย่างอ่ืนในการประชุม
คราวน้ัน และโดยทั่วไปวาระการประชุมจะเรียงลําดับก่อนหลัง ดังน้ี 
     (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
     (๒) รับรองรายงานการประชุม 
     (๓) กระทู้ถาม 
 
     (๔) เรื่องที่คณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     (๕) เรื่องที่เสนอใหม่ 
     (๖) เรื่องอ่ืนๆ 
 ๒) การสั่งปิดประชุม ประธานจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่กรณีเกิดเหตุอลเวงตาม
ระเบียบข้อ ๑๒๑ 
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     ถ้าประธานฝ่าฝืน (สั่งปิดก่อน) ให้สมาชิกสภาจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงที่มีอยู่ ในที่ประชุม เห็นว่าให้เปิด
ประชุมต่อไป ให้ประชุมต่อไปตามระเบียบวาระจนหมด และให้รองประธานสภาเป็นประธานที่ประชุม ถ้ารอง
ประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกเลือกกันเองเป็นประธานท่ีประชุม (วิธีการตามระเบียบข้อ 
๒๖) 

๓) วาระการประชุมที่ยังไม่ได้ประชุม ให้ประธานสภาจัดวาระน้ันเข้าในระเบียบวาระ การประชุมในคร้ัง 
ต่อไป 
   ๔.๖  การพักประชุม 
 ตามระเบียบข้อ ๓๐ จะพักการประชุมได้ต้อง 

๑) ประธานสภาเห็นเป็นการสมควร 
๒) สั่งพักการประชุมไว้ช่ัวคราวก็ได้ (ควรกําหนดเวลาให้ชัดเจน) 

   ๔.๗  การประชุมโดยเปิดเผย – ลับ 
 การประชุมปกติเป็นการประชุมโดยเปิดเผย เว้นแต่ 

๑) กฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้ประชุมลับ เช่น ประชุมเพ่ือพิจารณาความประพฤติของสมาชิกสภา  
(แต่ผู้ที่ถูกอภิปรายอาจขอให้ประชุมเปิดเผยได้) 

๒) ผู้บริหาร/สมาชิก ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของที่ประชุมร้องขอให้ประชุมลับ โดยทําเป็นหนังสือ/เสนอ 
ด้วยวาจาในการประชุม (ระเบียบ ข้อ ๓๑ วรรคสอง) (ไม่ต้องขอมติ) 
 การประชุมลับ 
 ประธานสภาสั่งให้ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องออกจากท่ีประชุม จนพ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้ 
 ตามระเบียบข้อ ๓๒ ระบุว่าการประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ืออภิปรายเก่ียวกับความประพฤติของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เน่ืองจากเห็นว่า มีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือ ก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระทําการเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือเรื่องที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในหมวด ๙ แห่งระเบียบน้ีให้ประชุมลับ เว้นแต่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหา
จะขอให้ประชุมเปิดเผย 
   ๔.๘  รายงานการประชุม 
 ๑) ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานได้ตรวจสอบ 
 ๒) ทําสําเนารายงานที่ได้ตรวจสอบแล้ว (อย่างน้อย ๒ ฉบับ) ให้สมาชิกตรวจดูก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า ๑ 
วัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมน้ัน 
 ๓) การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่นรายงานการประชุมสภา
ท้องถิ่นทุกคร้ัง อย่างน้อยจะต้องมีรายช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม  
 ๔) ให้ประธานสภาลงช่ือเป็นหลักฐานว่าสภารับรองแล้ว 
 ๕) การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ เป็นไปตามมติของสภา โดยให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในท่ีเปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปทราบ 
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๖) ขอความใดๆ อันเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจา
ขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ 

๗) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ หรือสภายัง
ไม่ได้รับรอง หรือที่สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้วแต่ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพราะเหตุ
อายุครบของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นบันทึกเหตุการณ์น้ันไว้และเป็นผู้รับรอง
รายงานการประชุมน้ัน 

๘) การเปิดเผยรานงานการประชุมลับ ให้เป็นไปตามมติของสภาท้องถิ่น 
 

๕. การเสนอญัตติ 
    ญัตติมี  ๒ ประเภท คือ  ๑) ญัตติเก่ียวกับกิจการสภาท้องถิ่น และ  ๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ 
มีระเบียบ ดังน้ี 

๑) การเสนอญัตติต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภาท้องถิ่น และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
อย่างน้อย ๒ คน เว้นแต่มีสมาชิกน้อยกว่า ๘ คน ให้สมาชิกรับรอง ๑ คน 

๒) กรณีสมาชิกเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติเก่ียวกับการเงิน ต้องให้ผู้บริหารรับรองด้วย (ร่างข้อบัญญัติเก่ียว 
ด้วยการเงิน ตามระเบียบ ข้อ ๔๔) 

     3) การเสนออญัตติร่างข้อบัญญัติใด ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ หรือราษฎรผู้มสีิทธ์ิเลือกต้ังในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นมีต้องมีผู้รับรอง 
      4) ญัตติที่อาจเสนอด้วยวาจา แต่ต้องมีสมาชิกสภาทอ้งถิ่นรับรอง ดังน้ี  
          (1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม   
          (2) ขอให้รับรองรายงานอ่ืนๆ ของคณะกรรมการ  
          (3) ขอให้ปรึกษาเป็นการด่วน หรือเสนอญัตติขอให้พิจาณาร่างข้อบัญญัติสามวาระ รวดเดียว ตามระเบียบวาระ 
ข้อ 45 
          (4) ญตัติที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบข้อ 40 วรรคหนึ่ง 
          (5) ญตัติที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นควรอนุญาตการบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 
      5) วิธีการเสนออญัตติ  
          (1) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะเมื่อประธานอนุญาตจึงกล่าวได้ ณ  ที่ของตน  หรือที่จัดไว้ 
          (2) การรับรอง : วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
      6) การบรรจุญัตติ 
          (1) ประธานสภาต้องบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระภายในเวลาอันควร ในสมัยประชุมน้ัน 
          (2) ญตัติที่เสนอด้วยวาจา ประธานสภาต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระในการประชุมคราวนั้น 
          (3) กรณีที่มีเหตุจําเป็นให้ไม่สามารถบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาได้ ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
ในสมัยประชุมถัดไป และใหแ้จ้งเหตุจําเป็นน้ันต่อสภาท้องถิ่น ในสมัยประชุมน้ัน 
      7) ห้ามมกีารเสนอญัตติอ่ืน ในขณะทีส่ภาท้องถิ่นกําลังประชุมเพ่ือปรึกษาญัตติใดอยู่ ยกเว้น 
          (1) ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ไมใ่ช่ร่างข้อบัญญติังบประมาณ 
          (2) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามหมวด 8 แห่งระเบียบน้ี 
          (3) ขอให้ลงมติ 
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          (4) ขอให้แยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมติ 
          (5) ขอให้ปิดอภิปราย 
          (6) ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป 
          (7) ขอให้เลื่อนการปรึกษา 
          (8) ขอให้ประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาใช้อํานาจตามข้อ 118 ข้อ 120 หรือ ข้อ 121 ตามระเบียบน้ี 
          (9) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 
        (10) ขอให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษา ถ้าที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติให้ยกเรือ่งอ่ืนขึ้นปรึกษาญัตติเดิมเป็นอันตกไป 
เว้นแต่ญัตติน้ันเป็นญัตติเก่ียวด้วยกับข้อบัญญัติ 
 6. ร่างข้อบญัญตั ิ
      ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึก ประกอบด้วย 
           1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
           2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
      6.1 การเสนอขอบญัญตั ิ
  เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติที่เสนอมา และตรวจเห็นถูกต้อง ตามระเบียบการประชุมน้ันแล้ว ต้องส่งสําเนา
ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุม ยกเว้นกรณีประชุม ยกเว้นกรณีประชุมรีบด่วน ต้องแจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ก่อนเวลาประชุม 
         สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นช่ัวคราว ต้องนําเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นช่ัวคราวนั้น
เข้าระเบียบวาระก่อนร่างข้อบัญญัติอ่ืน 
      6.2 การพิจารณารา่งข้อบญัญตั ิ
  1) การพิจาณาร่างข้อบัญญัติ  ต้องพิจารณาเป็น  3 วาระ แต่ที่ประชุมสภาจะอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว
ได้ โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระ ที่ 2 ใหท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
          2) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่ 2 
ต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณน้ัน 
          3) วาระการพิจารณา 
                (1) วาระที่ 1 เรื่อง รับหรือไม่รับหลักการ และห้ามให้มีการลงมติก่อนที่สมาชิกสภาได้อภิปรายเรื่องน้ัน
พอสมควรแล้ว หรือสภาจะให้คณะกรรมการสภาพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
                (2) วาระที่ 2 ควรต้ังคณะกรรมการแปรญัตติไว้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายฯ 
          ถ้าสภาไม่รบัหลักการร่างข้อบญัญตังิบประมาณ 
            1) ให้ประธานสภานําปรึกษาเพ่ือเลือกสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติ (นําวิธีการเลือกในข้อ 
12 วิธีเลือกรองประธานสภา มาใช้บังคับโดยอนุโลม) 
            2) แจ้งมติไม่รับหลกัการแห่งร้างข้อบัญญัติงบประมาณ และรายช่ือกรรมการหาข้อยุตติฝ่ายสภาท้องถิ่น ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่สภาไม่รับหลักการ 
            3) แจ้งมติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในวันถัดจากวันมีมติ 
     6.3 ร่างขอ้บญัญตัติกไป 
            1) รา่งข้อบัญญัติทีส่ภาไม่รับหลักการ 
            2) รา่งข้อบัญญัติทีส่ภาลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
            ผลเม่ือร่างข้อบญัญตัติกไป 
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            1) ถอืว่าร่างข้อบัญญัติน้ันตกไป เว้นแต่กฎหมายกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
  2) ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติทีม่ีหลักการเดียวกันในสมัยประชุมน้ันอีก เว้นแต่ประธานสภาอนุญาตเมื่อ
เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 
      6.4 การถอนญตัติ คําแปรญตัติ แก้ไขข้อความ หรอืขอถอนชื่อ 
            การถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ จะกระทําเมื่อ 
            1) ต้องการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติที่เปลี่ยนหลักการ 
            2) ขอถอนช่ือจากการเป็นผู้รับรองหรือผู้ร่วมเสนอญัตติ 
            จะกระทําเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ ได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้วจําทําได้ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภา หรือที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ (คําแปรญตัติช้ันคณะกรรมการฯ)  
            กรณีถือว่าถอนญัตติ 
            1) ถงึวาระพิจาณาแล้ว ผู้เสนอหรอืผู้แปรญัตติไม่ขออภิปราย หรือไม่อยู่ในทีป่ระชุมสภาให้ถือว่าได้ถอนญัตติ / 
คําแปรญัตติน้ัน 
            2) กรณีผู้บริหารเสนอญัตติ / แปรญัตติ อาจมอบหมายให้รองนายกฯ เลขาฯ ที่ปรึกษาฯ เป็นผู้อภิปรายช้ีแจง
หรือแถลงแทนก็ได้ แต่ต้องทําเป็นหนังสือ 
7. การอภปิราย 
   ๗.๑ การกลา่วถ้อยคําในทีป่ระชุมสภา 
          1) สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงคจ์ะกล่าวถ้อยคําใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือ  ขึ้นพันศีรษะเมื่อ
ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนเองหรือ ณ ที่ซึง่จัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถิ่น ให้ใช้เวลาตามสมควร หากใช้เวลาเกินสมควรและมผีู้อ่ืนจะปรายต่อไป ประธานอาจสั่งให้หยุดได้ 
เมื่ออภิปรายมา 10 นาทแีลว้ (ตามระเบียบข้อ 67) 
          2) การอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กาลังปรึกษาห้ามกลา่วข้อความชํ้าหรือนอกประเด็น 
          3) ห้ามใช้คําหยาบคายใส่ร้ายป้ายสผีู้ใด 
          4) ห้ามกล่าวถึงช่ือบุคคลใดๆ เว้นแต่หากจําเป็น 
          5) ห้ามนําเอกสารมาอ่านในที่ประชุมฟัง เว้นแต่จําเป็น 
          6) ห้ามนําวัตถุใดๆ เข้ามาแสดง เว้นแต่ประธานอนุญาต 
    7.2 การอนญุาตให้อภปิราย และลําดบัการอภปิราย 
          1) ใหผู้้เสนออญัตติ หรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน กรณี มีหลายคนให้ประธานอนุญาต ให้อภิปรายคร้ังละ 1 คน 
          2) ผูค้ดัค้าน (ถ้ามี) 
          3) ผูส้นับสนุนผู้เสนอ หรือผู้แปรญตัติ 
          4) ผูส้นับสนุนผู้คัดคา้น ให้อภิปรายสลับกัน ถ้าไม่มีอีกฝ่ายก็ใหฝ้่ายน้ันอภิปรายต่อเน่ืองได้ 
    7.3 การปดิอภปิราย 
          การปิดอภิปรายจะกระทําได้เมื่อ 
          1) ไมม่ีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป 
          2) ประธานเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วประธานเสนอให้วินิจฉัยว่าควรปิดอภิปรายหรือไม่ เว้นแต่อภิปราย
กรณีสมาชิกถกูกล่าวหา ตามข้อ 72 ให้อภิปรายจนหมดข้อสงสัย ห้ามรวบรัดอภิปราย 
          3) เมือ่ปิดอภิปรายแล้วให้ประธานเสนอให้ลงมติ 
    7.4 การรกัษาระเบยีบการประชุม 
          1) เมือ่ประธานเตือน สมาชิกต้องปฏิบัติตามทันที (ตามระเบียบข้อ 66) 
          2) เมือ่เห็นว่ามีผู้กระทําผิดระเบียบการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด อาจยืนหรือยกเมือ่ร้องของ
ต่อประธานให้วินิจฉัย 
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          3) คําวินิจฉัยเป็นเด็ดขาดและห้ามอภิปรายในเรื่องน้ีอีก (ตามระเบียบข้อ 70) 
          4) ขณะอภิปราย ถ้าประธานยืน ให้สมาชิกระงับการอภิปรายแล้วน่ังลงทันทีและสมาชิกต้องฟังประธาน 
8. การลงมตสิภา 
    8.1 วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
           1) เปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือพันศีรษะ เว้นผู้บริหาร / สมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน เสนอให้ใช้วิธียืนขึ้น หรือเรียกช่ือ
ตามลําดับอักษร และที่ประชุมเห็นชอบ 
           2) ลบั 
               (1) ในกรณีกฎหมายกําหนดให้ออกเสียงลงคะแนนลับ 
               (2) ในกรณี ผู้บริหาร / สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ที่อยู่ในที่ประชุมเสนอให้ออกเสียงลับและสภาเหน็ชอบ 
               (3) วิธีการ เขียนเครื่องหมายบนกระดาษใส่กล่องที่จัดให้ แล้วประธานเรียกช่ือตามลําดับอักษรนําซองมาใส่หีบ
ด้วยตนเองต่อหน้าประธาน 
    8.2 การลงมต ิ
           1) ก่อนลงมติ ประธานต้องตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ครบลงมติไมไ่ด้ 
           2) หลัก “หน่ึงคนหน่ึงเสียง” 
           3) ประธานที่ประชุมออกเสียงในฐานะสมาชิก โดยไม่ต้องลงจากท่ีน่ังประธานก็ได้ 
           4) ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน และใหถ้ือเอาคะแนนเสียงมากท่ีสุดเป็นเกณฑ์  
           5) กรณี ประธานถามและไม่มผีู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนถือว่าเห็นชอบ 
           6) กรณีสมาชิกเข้ามาเมื่อเริ่มลงคะแนนแล้ว 
               (1) กรณีเปิดเผย – มสีิทธ์ิออกเสียงร่วมกับฝ่ายที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จได้ 
               (2) กรณลีับ – มีสิทธ์ิออกเสียงได้ก่อนประธานสั่งให้นับคะแนน 
    8.3 การนบัคะแนนและประกาศลงคะแนน 
           1) เมือ่นับเสร็จแล้วประธานต้องประกาศคะแนนทันที ให้ประกาศด้วยว่าได้คะแนนข้างมากครบตามจํานวนที่
กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ 
           2) ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ กฎหมายกําหนดเป็นอย่างอ่ืน กรณีคะแนนเท่ากัน ให้ประธานออกเสียง
เพ่ิมอีกหน่ึงเสียงช้ีขาด และอาจบอกเหตุด้วยหรือไม่ก็ได้ 
9. กระทู้ถาม 
    9.1 ความหมายและประเภทกระทู ้
         กระทู้ถาม คือ  คําถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นต้ังขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอัน
เก่ียวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น กระทู้ถามมี 2 ประเภท คือ 
          1) กระทู้ถามทั่วไป 
          2) กระทู้ถามด่วน 
    9.2 หลกัเกณฑ์การตัง้กระทู้ถาม 
          1) แต่ละกระทู้ที่ผู้ต้ังและซักถามได้เพียงคนเดียว 
          2) ในการประชุมครั้งหน่ึง คนหน่ึงต้ังได้ 1 กระทู้ ยกเว้นประธานสภาอนุญาต 
          3) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ๘ ประการ ดังน้ี 
   (๑) มีความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 
   (๒) เคลือบคลมุ หรือเข้าใจยาก 
   (๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ช้ีแจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป 
             (4) เป็นเรื่องที่มีประเด็นคําถามซ้ํากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
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             (5) เพ่ือให้ออกความเห็น 
              (6) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
              (7) ในเรื่องไม่เป็นสาระสําคัญ 
              (8) เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ราชการ 
          4) ทําเป็นหนังสือ (แนบท้ายระเบียบ) และยื่นต่อประธานสภา เพ่ือเสนอล่วงหน้า และ ให้ประธานสภาส่งกระทู้ 
ให้ผู้บริหารเตรยีมตอบ พร้อมบรรจุเข้าระเบียบวาระภายใน 7 วัน นับแต่ ส่งกระทู้ใหผู้บ้ริหาร 
    9.3 กระทูถ้ามด่วน  
          1) กระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องเก่ียวกับประโยชน์สําคัญหรือเหตุฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนกระทบประชาชนอย่างร้ายแรง
ที่จะต้องรีบช้ีแจง และดําเนินการโดนทันที 
          2) ประธานต้องรีบส่งให้ผู้บริหารเตรียมตอบ พร้อมกับกําหนดเวลาตามความสําคัญและความสนใจของประชาชน 
          3) ประธานต้องอนุญาตให้ถามกระทู้ถามด่วนก่อน (ตามลับดับ)  
          4) เมือ่ผู้บริหารตอบแล้ว ผู้ต้ังกระทู้ซักถามได้อีก 3 ครั้ง 
    9.4 การสิน้ผลของกระทู้ถาม  
          ๑) การถอนกระทู้ถาม 
              (1) ผู้ต้ังกระทู้ถามมีสิทธ์ิถอนเมือ่ใดก็ได้และหา้มผู้น้ันย่ืนกระทู้ถามในเรื่องน้ันอีก 
              (2) ผู้ต้ังกระทู้ถามไม่ถาม / ไมอ่ยู่เมื่อถึงระเบียบวาระให้ถือว่าถอนทู้ถามน้ัน 
          2) กระทู้ถามตกไป เมื่อสมาชิกภาพของผู้ต้ังกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามตกไป 
    9.5 การตอบกระทู้ถาม 
          1) ผู้บริหารมีสิทธ์ิไมต่อบเมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเก่ียวกับประโยชน์สําคัญของทางราชการ โดย
ต้องให้สภาทราบภายใน 7 วัน 
          2) ผู้บริหารขอเลื่อนการตอบได้ และขอให้ที่ประชุมโดยต้องช้ีแจงเหตุผลพร้อมกําหนดเวลาที่จะตอบหากนานเกินไป 
(สภามีสิทธ์ิกําหนดเวลาให้ตอบได้) 
    9.6 กระทูท้ี่ยังไม่ตอบระงับไป 
          1) ครบวาระสภาท้องถิ่น 
          2) ยุบสภาท้องถิ่น 
          3) ปิดสมัยประชุม 
          4) ผู้บริหารพ้นจากตําแหน่ง 
10. คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 
          คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  
          1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวน 3 – 7 คน 
          2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
มีจํานวน 3 – 7 คน 
          กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญ
ทั้งคณะไม่ได้ 
  10.1 หน้าทีข่องคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 
          คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น 
แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  สภาท้องถิ่นอาจแต่งต้ังคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ 
          คณะกรรมการสภาท้องถิ่นสามารถต้ังคณะอนุกรรมการสภาทอ้งถิ่นได้ตามสมควร 
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 10.2  การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 
          1) การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารทอ้งถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ได้ 
          2) ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีทีผู่บ้ริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
          3) การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมมีติเป็นอย่างอ่ืน 
          4) สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไมไ่ด้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังน้ี 
              (1) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
              (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
              (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
              (4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
 10.3 การพนัจากตําแหนง่ของคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 
         คณะกรรมการสภาทอ้งถิ่นจะพันจากตําแหน่ง เมื่อ 
         1) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
         2) ตาย 
         ๓) สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้น้ันสิ้นสุดลง 
         4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
         5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พันจากหน้าที่ 
 
 

******************************* 
  

     

   

 

 



1.พจิารณาวาระท ี่ 1   

- พจิารณารับหลักการ

  (ข้อ  47) 

  หรือไม่รับหลักการ

   (ข้อ  48)

2.ตัง้คณะกรรมการ

   แปรญัตต  ิ[3-7 คน]

   ข้อ  103 (1) 

3.กาํหนดระยะเวลา

   เสนอคาํแปรญัตติ

   และพจิารณาญัตติ

   (ข้อ  45,49)

ลาํดบัข ัน้ตอนประชุมสภาท้องถิ่น

เพ ื่อพจิารณาร่างเทศบญัญัต  ิ / ข้อบญัญัต  ิงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  / เพ ิ่มเตมิ

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2547

ระยะเวลา

1.กาํหนดระยะเวลา

  เสนอคาํแปรญัตติ

  ไม่น้อยกว่า 24 ชม.

  (ข้อ  45)

1.กรรมการแปรญัตติ

   ประชุมพจิารณา

2.สรุปผลการประชุม

  ส่งประธานสภาฯ

  (ข้อ  50)

3.ประธานสภาฯ  

 ส่งให้สมาชิกท ุกคน

 พจิารณา

 (ข้อ  50)

ระยะเวลาที่ประธานสภาฯ

สง่ให้สมาชิกพิจารณา

ก่อนแปรญตัติ

ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

(ข้อ 50)

1.พิจารณาวาระที่ 2

- พิจารณาร่าง

  เทศบญัญตั/ิ

  ข้อบญัญตั ิ(ข้อ 51) 

2.พิจารณาวาระที่ 3

   - พิจารณาลงมติ

วา่จะให้ตราเป็น

ร่างเทศบญัญตั/ิข้อ

บญัญตันิัน้หรือไม่

( ข้อ 52 )

นัดประชุม

ล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 

3 วัน

(ข้อ  22,23)

ส่งจังหวัด /

อาํเภอ

พจิารณา

( เทศบาล

ส่งภายใน

7 วัน )

จังหวัด / อาํเภอ  พจิารณาภายใน 15 วัน
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