
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
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บทน า 
คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ .ศ. ๒๕๔๗ 
(แก้ไขถึงฉบับท่ี๒พ .ศ. ๒๕๕๔)โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภา
ท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา๖และมาตรา๒๖แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ .ศ.๒๕๔๐มาตรา๒๓
และมาตรา๗๗แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาลพ .ศ. ๒๔๙๖มาตรา๕และมาตรา๕๒วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ .ศ. ๒๕๓๗ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับท่ี๔ ) พ.ศ.๒๕๔๖รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ๑ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ” 
 ข้อ๒ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ๓ให้ยกเลิก 
 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ 
 (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล(ฉ.๒) ๒๕๐๓ 
 (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล(ฉ.๓) ๒๕๒๙ 
 (๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล(ฉ.๔) ๒๕๓๕ 
 (๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล(ฉ.๕) ๒๕๔๒ 
 (๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉ.๖) ๒๕๔๓ 
 (๘) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.๒๕๓๘ 
 (๙) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉ.๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 
 (๑๐) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉ.๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ข้อ๔ในระเบียบนี้ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  “สภาท้องถิ่น” หมายความว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสภาเทศบาลและสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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  “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรแีละ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  “รองผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอง
นายกเทศมนตรีและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  “เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่าเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเลขานุการนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  “ท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่าท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
  “ประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่าประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาเทศบาลและประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  “รองประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่ารองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดรองประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  “สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิก
สภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” 
  “เลขานุการสภาท้องถิ่น” หมายความว่าเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการสภาเทศบาลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่าปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  “ข้อบัญญัต”ิ หมายความว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบัญญัติและ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
  “ข้อบัญญัติงบประมาณ” หมายความว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วน
ต าบลและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าเพิ่มเติมสาหรับ
เทศบาล 
 ข้อ๕ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความ
วินิจฉัยปัญหาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้เมื่อมีปัญหา
โต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ประธานสภาท้องถิ่น
เป็นผู้วินิจฉัยและใช้บังคับไปพลางก่อนแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนาข้อโต้แย้งท่ีเกิดขึ้นเสนอต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุมคราวนั้นและให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง 
มหาดไทยพิจารณาสาหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้เสนอต่อนายอ าเภอเพื่อพิจารณาวินิจฉัยค า
วินิจฉัยของนายอ าเภอให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุมคราวนั้นและให้รายงานพฤติการณ์ดังกล่าว
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

 
 



หมวด๑ 
ประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการสภาท้องถิ่น 

 
 ข้อ๖ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจ านวนแล้วผู้ว่าราชการ
จังหวัดสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลนายอ าเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
 ข้อ๗ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ๖เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเทศบาลและนายอ าเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้วให้
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวโดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มี
อายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวหากสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมาก
ท่ีสุดรองลงมาตามล าดับซึ่งอยู่ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็ นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวเพื่อ
ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดและด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในกรณีท่ีมีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้
มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคนให้ใช้วิธีจับสลากวิธีจับสลากเลือกประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลนายอ าเภอสาหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลดาเนินการให้คนท่ีมีอายุสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง
หากตกลงกันไม่ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ 
นายอ าเภอจับสลากว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อนแล้วให้จัดท าบัตรสลากชนิดสีและขนาดอย่าง
เดียวกันมีจ านวนเท่ากับจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุสูงสุดเท่ากันโดยเขียนข้อความว่า  “ได้เป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  ”เพียงบัตรเดียวนอกนั้นเขียนข้อความว่า  “ไม่ได้เป็นประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว” 
 ข้อ๘วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่นการเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนโดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียวชื่อท่ีเสนอไม่จ ากัดจ านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้นโดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อเมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย
คนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิมถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันวิธีการเสนอชื่อและการรับรอง
ตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ๓๙มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนนวิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานท่ีประชุมด าเนินการให้ผู้
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลังหากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานท่ีประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลังแล้วให้จัดท าบัตรสลากชนิดสีและขนาด
อย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 
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เท่ากันโดยเขียนข้อความว่า  “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียวนอกนั้นเขียน
ข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
 ข้อ๙ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ๖ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอแล้วแต่กรณีด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
แล้วเสร็จและให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีประธานท่ีประชุมสภาท้องถิ่นในครั้ง
นั้นต่อไป 
 ข้อ๑๐ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแล้ว 
  (๒) ส าหรับเทศบาลเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าส่ังแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล 
  (๓) สาหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อนายอ าเภอมีคาสั่งแต่งตั้งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข้อ๑๑เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเลขานุการสภา
ท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในท่ีประชุมสมัยสามัญดังนี้ 
  (1) ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
  (2) ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละ
สมัยในปีนั้นจะเร่ิมเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
  (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้น
จะมีสมัยประชุมสามัญประจาปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีกา รก าหนดกี่
วันกับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วันการ
ก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลและนายอ าเภอสาหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 
 ข้อ๑๒วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้นาความในข้อ๘มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนท่ีพึงมี 
 ข้อ๑๓วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นาความในข้อ๘มาใช้บังคับโดยอนุโลมเมื่อสภาท้องถิ่น
มีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
 ข้อ๑๔ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุ - การสภาท้องถิ่น
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
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 ข้อ๑๕เมื่อประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นรอ งประธานสภา
ท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่างดังนี้ 
  (๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ต าแหน่งว่างลง 
  (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันท่ีต าแหน่งว่างลงให้ประธานท่ี
ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นและเป็นผู้ด าเนินการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลและนายอ าเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่
วันเลือกและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับเทศบาลหรือนายอ าเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
แล้วแต่กรณีแต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานผลการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น 
 ข้อ๑๖ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  (๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่นเว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุน
หรือคัดค้านญัตติในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
  (๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
  (๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
  (๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
  (๖) อ านาจและหน้าท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้หรือตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 ข้อ๑๗รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าท่ีช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอ านาจหน้าท่ี
ของประธานสภาท้องถิ่นหรือปฏิบัติการตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายในกรณีไม่มีประธานสภา
ท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ีให้รอง
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาท้องถิ่นโดยให้น าความในข้อ๒๖วรรคสองมา
ใช้บังคับโดยอนุโลมกรณีท่ีสภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคนให้รอง
ประธานสภาท้องถิ่นปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาท้องถิ่นตามล าดับ 
 ข้อ๑๘ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
 สาหรับองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้
หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
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 ข้อ๑๙เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคาสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
  (๒) ชี้แจงกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคาสั่งหนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
  (๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทาระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
  (๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าท่ี 
  (๕) จัดทารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
  (๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารของสภาท้องถิ่นแต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
  (๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
  (๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
  (๙) หน้าท่ีอื่นตามท่ีกาหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทากิจการอื่นตามท่ีประธานสภา
ท้องถิ่นมอบหมายในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใดถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ 
ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ีให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยให้นาความในข้อ๑๓และข้อ๒๖วรรคสองมา
ใช้บังคับโดยอนุโลมเว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทาด้วยวิธีการยกมือ 
 

หมวด๒ 
การประชุม 

 ข้อ๒๐นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ๖แล้วการประชุมสภาท้องถิ่นมี๒
ประเภทคือ 
  (๑) การประชุมสามัญ 
  (๒) การประชุมวิสามัญ 
 ข้อ๒๑การก าหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลาและวันเร่ิมต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ี
ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ๑๑มาใช้บังคับโดยอนุโลมเมื่อสภา
ท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมท้ังปิดประกาศไว้ในท่ี
เปิดเผยณสานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีไว้
หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปีหรือวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปีท่ี 
ก าหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่นหรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้ 
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 ข้อ๒๒การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ๒๐ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้าพร้อมท้ังปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผยณสานักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวันเว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้ง
ก าหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
ก าหนดเวลาเปิดสมัยประชุมโดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย 
 ข้อ๒๓การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ท าเป็นหนังสือหรือจะบอกนัดในท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นก็ได้แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ท่ีไม่ได้มีประชุมในเวลานั้นให้
ทราบล่วงหน้าด้วยโดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันแต่ถ้าเป็นการ
ประชุมอันรีบด่วนจะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัด
ประชุมและแจ้งให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้มีการนัดประชุมไม่ให้
ถือว่าเป็นการประชุมของสภาท้องถิ่น 
 ข้อ๒4 ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุมตาม 
 ข้อ๒๒หรือการนัดประชุมตามเว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งระเบียบวาระการ
ประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบในขณะเปิดประชุมก็ได้ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์
ก าหนดวันนัดประชุมเวลาสถานท่ีประชุมและเร่ืองท่ีจะน าเข้าสู่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชน
ทราบและเข้าฟังการประชุมด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสภาท้องถิ่นก าหนด 
 ข้อ๒๕เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้วให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมให้
เลขานุการสภาท้องถิ่นให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุมเมื่อได้มีสัญญาณให้เข้า
ประชุมแล้วให้สมาชิกสภาท้องถิ่นรีบเข้านั่งตามท่ีซึ่งได้จัดไว้เป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากท่ีจัดไว้ให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจดูว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เข้าประชุมครบ
องค์ประชุมหรือไม่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดไม่ได้ลงชื่อไว้แต่ได้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามาประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งนั้นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดท่ีมาลงชื่อไว้แล้วแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
ไม่ให้นับเป็นองค์ประชุมสาหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นและ 
ให้ถือว่าขาดประชุมสภาท้องถิ่นเมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้วสมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุมไม่
ครบองค์ประชุมและพ้นก าหนดเวลานัดประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมงก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งเลื่อนการ
ประชุมและให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้อยู่ในท่ีประชุมขาดประชุมสภาท้องถิ่นการแจ้งเลื่อนการ
ประชุมนั้นให้นาความในข้อ๒๓มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ๒๖เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุมแล้วแต่ไม่มี
ประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในท่ีประชุมคราวนั้นเป็นประธานท่ีประชุม
ชั่วคราวเพื่อดาเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานท่ีประชุมคราวนั้นโดยให้เสนอ
ชื่อและลงคะแนนด้วยวิธียกมือถ้าในระหว่างการเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่นหรือรอง 
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ประธานสภาท้องถิ่น๑๐แล้วแต่กรณีเข้ามาในท่ีประชุมและยอมปฏิบัติหน้าท่ีก็ให้ระงับการเลือกนั้น
เสียหรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าท่ีและน าความในข้อ๗และข้อ๘มาใช้บังคับโดย
อนุโลมในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ีให้ประธานสภา
ท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีสาหรับการประชุมนั้นและให้
ด าเนินการเลือกประธานท่ีประชุมชั่วคราวตามวรรคหนึ่งเพื่อด าเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จ
สิ้น 
 ข้อ๒๗การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดล าดับดังต่อไปนี้ 
  (๑) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  (๒) รับรองรายงานการประชุม 
  (๓) กระทู้ถาม 
  (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (๕) เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  (๖) เรื่องอื่นๆ 
 ในกรณีท่ีประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าเรื่องใดเป็นเร่ืองด่วนจะจัดไว้ในล าดับใดของระเบียบวาระ
การประชุมก็ได้แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้ 
 ข้อ๒๘ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระเว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอย่าง
อื่นในคราวประชุมนั้น 
 ข้อ๒๙ประธานสภาท้องถิ่นจะสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่นก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้เว้นแต่เป็น
กรณีสภาท้องถิ่นเกิดอลเวงตามข้อ๑๒๑ถ้าประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระ
และไม่ใช่กรณีตามข้อ๑๒๑โดยต่อเนื่องกันสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอยู่ในท่ีประชุมเห็นว่าสมควรให้เปิดประชุมต่อไปก็ให้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมโดยให้รองประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นประธานท่ีประชุมถ้ารองประธานสภาท้องถิ่นไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานท่ีประชุมคราวนั้นท้ังนี้ให้น าความในข้อ๒๖มาใช้๑๑บังคับ
โดยอนุโลมวาระการประชุมท่ียังไม่ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเนื่องจาก
ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมตามวรรคหนึ่งหรือปิดประชุมตามวรรคสองแต่ไม่ได้มีการด าเนินการ
ประชุมต่อให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดวาระการประชุมนั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมในการประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งต่อไป 
 ข้อ๓๐ถ้าประธานสภาท้องถิ่นเห็นเป็นการสมควรจะสั่งให้หยุดพักการประชุมสภาท้องถิ่นไว้
ชั่วคราวก็ได้ 
 ข้อ๓๑เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิก
ท่ีมาประชุมร้องขอให้มีการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมใดให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการ
ประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมนั้นโดยไม่ต้องขอมติที่ประชุมการประชุมเช่นนี้ให้ 
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ประธานสภาท้องถิ่นสั่งผู้ท่ีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมนั้นออกจากที่ประชุมจนพ้นระยะที่จะฟัง
การประชุมได้การร้องขอให้มีการประชุมลับตามวรรคหนึ่งอาจท าเป็นหนังสือหรือเสนอด้วยวาจาก็ได้ 
 ข้อ๓๒การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิกสภาท้องถิ่น
เนื่องจากเห็นว่ามีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่
หรือเรื่องท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดตามความในหมวด๙แห่งระเบียบนี้ให้ประชุม
ลับเว้นแต่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหาจะขอให้ประชุมเปิดเผย 
 ข้อ๓๓รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้ตรวจสอบแล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้นการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการ
ประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่นรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคร้ังอย่างน้อย
จะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุมลาประชุมและขาดประชุม 
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในท่ีเปิดเผยณ
สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนท่ัวไปทราบข้อความใดๆอันเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้
โฆษณาถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามท่ีร้องขอ 
 ข้อ๓๔เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อใน
รายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐานรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมท่ีสภาท้องถิ่นยังไม่ได้รับรองหรือ 
รายงานการประชุมท่ีสภาท้องถิ่นได้รับรองแล้วแต่ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานเพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่นให้ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งเลขานุการ
สภาท้องถิ่นณวันท่ีมีเหตุดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ท้ายรายงานการประชุมดังกล่าวและให้ผู้ท่ี
ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมครั้งนั้นเป็นผู้ตรวจสอบแก้ไขและรับรองรายงานการ
ประชุมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีเหตุถ้าไม่รับรองภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าได้รับรองรายงาน
การประชุมนั้นแล้ว 
 ข้อ๓๕รายงานการประชุมลับจะเปิดเผยได้เพียงใดหรือไม่ให้เป็นไปตามมติของสภาท้องถิ่น 
 ข้อ๓๖การเปิดสมัยประชุมวิสามัญให้ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนอกจากสมัยประชุมสามัญแล้วเมื่อเห็นว่าเป็น
การจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจ
เรียกประชุมวิสามัญได้หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าท่ีมีอยู่อาจ
ท าค าร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอให้เปิดสมัย 
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ประชุมวิสามัญได้ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดท าค าร้องขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุม
วิสามัญภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าร้องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยประชุม
วิสามัญให้มีก าหนดเจ็ดวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเท่าท่ีมีอยู่และให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน 
  (๒) กรณีเทศบาลนอกจากสมัยประชุมสามัญแล้วเมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์แห่งเทศบาลประธานสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู่ในต าแหน่งอาจท าค าร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควรก็ให้เรียกประชุมวิสามัญ
ได้จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควรก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้สมัยประชุมวิสามัญให้มีก าหนดไม่เกิน
สิบห้าวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
  (๓) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลนอกจากสมัยประชุมสามัญแล้วเมื่อเห็นว่าเป็นการ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนต าบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีอยู่ในต าแหน่งอาจท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอให้เปิด
สมัยประชุมวิสามัญถ้าเห็นสมควรก็ให้นายอ าเภอเรียกประชุมวิสามัญได้สมัยประชุมวิสามัญให้ก าหนด
ไม่เกินสิบห้าวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอให้นาวิธีการประชุม
สามัญตามระเบียบนี้มาใช้บังคับกับการประชุมวิสามัญด้วยส าหรับวิธีการขอขยายเวลาสมัยประชุม
วิสามัญของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลให้น าวิธีการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญตาม  (๒) 
และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด๓ 
ญัตต ิ

 ข้อ๓๗ญัตติมี๒อย่างคือ 
  (๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
  (๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ๓๘ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
ห้าวันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคนแต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
เหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคนเว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้
ก าหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอื่นการเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น 
ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่งญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจา
ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นได้โดยให้นาความในข้อ๓๙มาใช้บังคับ 
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  (๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
  (๒) ขอให้รับรองรายงานอื่นๆของคณะกรรมการต่างๆที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
  (๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
  (๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ๔๕ 
  (๕) ญัตติตามข้อ๔๑ 
  (๖) ญัตติที่ประธานท่ีประชุมเห็นควรอนุญาตการบรรจุญัตติท่ีเสนอด้วยวาจาตามวรรค
ห้าให้ประธานท่ีประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 
 ข้อ๓๙การเสนอญัตติด้วยวาจานั้นให้น าความในข้อ๖๓วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมการ
รับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทาโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
 ข้อ๔๐ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติท่ีเสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
ภายในก าหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้นกรณีท่ีมีเหตุจาเป็นไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบ
วาระการประชุมสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุม
ถัดไปและให้แจ้งเหตุจาเป็นนั้นต่อสภาท้องถิ่นในสมัยประชุมนั้นญัตติที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมแล้วหากสภาท้องถิ่นไม่ได้พิจารณาในสมัยประชุมนั้นหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้เป็นอันตกไป
เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติร่างข้อบัญญัติให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป 
 ข้อ๔๑เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นกาลังปรึกษาญัตติใดห้ามเสนอญัตติอื่นนอกจากญัตติ
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
  (๒) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามหมวด๘ 
  (๓) ขอให้ลงมติ 
  (๔) ขอให้แยกประเด็นพิจารณาหรือแยกประเด็นลงมติ 
  (๕) ขอให้ปิดอภิปราย 
  (๖) ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป 
  (๗) ขอให้เลื่อนการปรึกษา 
  (๘) ขอให้ประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาใช้อ านาจตามข้อ๑๑๙ข้อ๑๒๐หรือ 
ข้อ๑๒๑ 
  (๙) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามท่ีกฎหมายให้อ านาจ 
  (๑๐) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาถ้าท่ีประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติให้ยกเรื่องอื่น
ขึ้นปรึกษาญัตติเดิมเป็นอันตกไปเว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติเกี่ยวด้วยกับข้อบัญญัติ 
 ข้อ๔๒ญัตติตามข้อ๔๑  (๓) (๕) และ (๑๐) นั้นห้ามไม่ให้ผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับการ
อภิปรายของตน 
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 ข้อ๔๓ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 
  (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
  (๒) เหตุผลท่ีเสนอร่างข้อบัญญัติ 
 การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติ
ร่างข้อบัญญัติท่ีเสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ส่งส าเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสามวันก่อนวันประชุมเว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนแต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
ก าหนดเวลานัดประชุมถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับ
ญัตตินั้นเว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินท่ีไม่มีค ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่นให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ค ารับรองหาก
ผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้งผลการพิจารณาให้คารับรองให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอทราบโดยเร็วส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวต้องน าเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ชั่วคราวนั้นเข้าระเบียบวาระก่อนร่างข้อบัญญัติอื่น 
 ข้อ๔๔ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหมายความว่าร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การจัดเก็บยกเลิกลดเปล่ียนแปลงแก้ไขผ่อนหรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับ
ภาษีอากร 
  (๒) การเก็บรักษาเงินการจ่ายเงินหรือการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ( ๓) การกู้เงินการค้าประกันหรือการใช้เงินกู้ 
  (๔) การคลังการงบประมาณการเงินทรัพย์สินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
  (๕) การจ้างและการพัสดุในกรณีท่ีสงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติท่ีเกี่ยว
ด้วยการเงินท่ีจะต้องมีค ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยค า 
วินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นถือเป็นท่ีสุดการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตาม
ความในหมวด๔ว่าด้วยงบประมาณ 
 ข้อ๔๕ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้
เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการ 
พิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานท่ี
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
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 ข้อ๔๖ค าอนุมัติหรือไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวให้ท าเป็นร่างข้อบัญญัติอนุมัติให้ใช้
ข้อบัญญัติชั่วคราวการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
 ข้อ๔๗ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่งให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้วเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งสภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
 ข้อ๔๘ในกรณีท่ีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนาปรึกษาในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
หาข้อยุติตามจานวนท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนดโดยให้น าวิธีการเลือกใน
ข้อ๑๒แห่งระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
และรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่นกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบท้ังนี้ให้ด าเนินการภายใน
สามวันนับแต่วันท่ีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันท่ีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นนาเข้า
พิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สามตามลาดับ 
 ข้อ๔๙ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปร
ญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี ้
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอค า
แปรญัตติด้วยวาจาได้ 
 ข้อ๕๐เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม
และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าย่ีสิบส่ีชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้อง 
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พิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น 
 ข้อ๕๑ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปร
ญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลงมตินั้นอีกถ้าข้อความในข้อใดท่ีได้มีมติไปแล้วขัดแย้ง
กันหรือบกพร่องในสาระส าคัญท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะท่ีขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติ 
ในเรื่องใหม่ขึ้นอีกในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการ
พิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆเป็นอันระงับไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องท่ีจะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไปสภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม
เกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดาเนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อท่ีได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าย่ีสิบส่ีชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระท่ีสองให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
เฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
 ข้อ๕๒การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า
จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 ข้อ๕๓ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งท่ีประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตามความใน
 ข้อ๔๗หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ๕๒ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอัน
ตกไปเว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีมีหลักการอย่างเดียวกัน
กับร่างข้อบัญญัติท่ีตกไปตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีกเว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อ
เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภา
ท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม 
 ข้อ๕๔ญัตติขอให้สภาท้องถิ่นมีมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากมี
ความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภา
ท้องถิ่นหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ให้ยื่นเป็น
หนังสือล่วงหน้าและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าชื่อเสนอจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิก
สภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกยื่นญัตติให้สภา
ท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากต าแหน่งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวันก่อนวันประชุมพิจารณาญัตติ
ดังกล่าวเพื่อเตรียมหลักฐานชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเว้นแต่เป็นการพ้นวิสัยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ให้
ประธานสภาท้องถิ่นบันทึกเหตุผลไว้เป็นหนังสือและนาแจ้งท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อทราบก็เป็นการ
เพียงพอแล้ว 
 



-15- 
 ข้อ๕๕การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติหรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็น
เหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติการขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกัน
เสนอญัตติจะกระทาเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้วต้องได้รับความยินยอมจากที่
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือค าแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความ 
ยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระหรือค าแปรญัตติใน
ชั้นคณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง 
 ข้อ๕๖ญัตติหรือคาแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในท่ีประชุมแล้วถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่
ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้นถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้ในกรณีท่ี
ราษฎรเป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้
ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งผู้แทนของผู้เข้าชื่อไม่เกินสามคนให้เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่นเพื่ออภิปราย
ชี้แจงหรือแถลงเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัตินั้นทุกครั้ง 
 ข้อ๕๗ในกรณีท่ีสภาท้องถิ่นครบวาระหรือมีการยุบสภาญัตติใดๆซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นยัง
ไม่ได้พิจารณาหรือพิจารณาแล้วยังไม่เสร็จให้เป็นอันตกไป 
 

หมวด๔ 
งบประมาณ 

 ข้อ๕๘ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและ
วิธีการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 ข้อ๕๙การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการ
ขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่ายและต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ี
สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ๔๕วรรคสามและข้อ๔๙วรรคหนึ่ง 
 ข้อ๖๐ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์
ของจานวนเงินท่ีขออนุมัติจ่ายเว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือค าแปรญัตตินั้น
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
 ข้อ๖๑ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
 (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามกฎหมายถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อ
ผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 ข้อ๖๒เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้วถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย
เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่หรือส่งให้คณะกรรมการสภา 
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ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิก
สภาท้องถิ่นที่อยู่ในท่ีประชุม 
 

หมวด๕ 
การอภิปราย 

 ข้อ๖๓สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคาใดต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้น
พ้นศีรษะเมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้โดยให้ยืนกล่าวณท่ีของตนหรือณท่ีซึ่งจัดไว้ก็
ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปร
ญัตติอภิปรายก่อนแต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคนให้ประธานสภา 
ท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน 
 ข้อ๖๔เมื่อผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติได้อภิปรายแล้วถ้ามีผู้ใดค้านก็ให้ผู้นั้นอภิปรายเมื่อผู้คัดค้าน
อภิปรายแล้วถ้าผู้ใดจะสนับสนุนผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติก็ให้ผู้นั้นอภิปรายและประธานสภาท้องถิ่นต้อง
ให้อภิปรายสลับกันไปถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีผู้ประสงค์จะ
อภิปรายอยู่ให้ประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ประสงค์อภิปรายนั้นอภิปรายต่อเนื่องกันได้ 
เมื่อได้อนุญาตให้อภิปรายซ้อนไปคนหนึ่งแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นถามว่าผู้ใดจะอภิปรา ยในทาง
ตรงกันข้ามถ้ามีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายแล้วด าเนินการให้อภิปรายสลับกันต่อไป
ถ้าไม่มีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายต่อเนื่องไปได้ถ้ามีผู้ยกมือจะอภิปรายหลายคน
ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตให้ผู้ใดอภิปรายก่อนก็ได้แต่ให้ค านึงถึงผู้เสนอผู้รับรองและผู้ท่ียังไม่ได้
อภิปรายด้วย 
 ข้อ๖๕ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไปให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปรายหรือถ้ามีแต่ประธานสภา
ท้องถิ่นเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ท่ีประชุมวินิจฉัยว่าควรจะ
ปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้เว้นแต่การอภิปรายตามความในข้อ๗๒เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเสนอให้ท่ีประชุมลงมติ 
 ข้อ๖๖เมื่อประธานสภาท้องถิ่นเตือนสมาชิกสภาท้องถิ่นให้รักษาระเบียบการประชุมสมาชิก
สภาท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามทันที 
 ข้อ๖๗ถ้าประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ใดใช้เวลาอภิปรายคร้ังใดเกินสมควรแก่เรื่อง
และยังมีผู้อื่นประสงค์จะอภิปรายต่อไปอีกประธานสภาท้องถิ่นอาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายเสียก็ได้
เมื่อได้อภิปรายมาครบสิบนาทีแล้ว 
 ข้อ๖๘สมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องอภิปรายเฉพาะเรื่องท่ีกาลังปรึกษากันอยู่เท่านั้นจะกล่าว
ข้อความช้าหรือนอกประเด็นและจะใช้ถ้อยคาหยาบคายใส่ร้ายเสียดสีผู้ใดไม่ได้หรือกล่าวถึงชื่อบุคคล
ใดๆเว้นแต่กรณีจ าเป็นห้ามไม่ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นนาเอกสารใดๆมาอ่านให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นฟัง
เว้นแต่กรณีจ าเป็นและห้ามไม่ให้น าวัตถุใดๆเข้ามาแสดงในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเว้นแต่ประธานสภา
ท้องถิ่นจะอนุญาตผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่นใดอันเป็นท่ีเสียหายอาจยืนและยก
มือขึ้นพ้นศีรษะณท่ีของตนเพ่ือเป็นการขออนุญาตเมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาตแล้วจึงให้กล่าว
แก้หรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ 
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 ข้อ๖๙ข้อความใดๆอันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นหรือประโยชน์ส าคัญของทางราชการผู้บริหารท้องถิ่นอาจร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น
ไม่ให้น ามาอภิปรายหรือเปิดเผยแต่ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นไม่ให้น ามา
อภิปรายหรือเปิดเผยต้องมีผู้รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติและให้ดาเนินการ 
ตามมติของสภาท้องถิ่น 
 ข้อ๗๐เมื่อเห็นว่ามีผู้กระท าผิดระเบียบการประชุมในหมวดนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจยืนและ
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะเพื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นให้รักษาระเบียบการประชุมได้ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนระเบียบหรือไม่ค าวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในข้อที่ว่ามีผู้
กระทาผิดระเบียบการประชุมตามวรรคหนึ่งหรือไม่เป็นเด็ดขาดห้ามไม่ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
อภิปรายในเร่ืองนี้ต่อไป 
 ข้อ๗๑ขณะอภิปรายอยู่นั้นถ้าประธานสภาท้องถิ่นยืนขึ้นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้กาลังอภิปราย
หรือจะขออภิปรายต้องระงับการอภิปรายของตนไว้แล้วนั่งลงทันทีและสมาชิกสภ าท้องถิ่นทั้งหลายซึ่ง
อยู่ในท่ีประชุมนั้นต้องนั่งฟังประธานสภาท้องถิ่น 
 ข้อ๗๒การอภิปรายในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดถูกกล่าวหาว่ามีความประพฤติในทางท่ีจะ
น ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นหรือก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตาม
ความในหมวด๙แห่งระเบียบนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิอภิปรายได้จนหมดข้อสงสัยห้ามไม่ให้
รวบรัดอภิปรายเพื่อลงมติ 
 
 

หมวด๖ 
การลงมต ิ

 ข้อ๗๓การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธีคือ 
  (๑) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย 
  (๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ 
 ข้อ๗๔การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (๑) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
  (๒) ยืนขึ้น 
  (๓) เรียกชื่อสมาชิกตามลาดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลการออก
เสียงลงคะแนนเปิดเผยให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะแต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นร้องขอหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม  (๒) 
หรือ (๓)เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบแล้วก็ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามนั้น 
 ข้อ๗๕ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกที่อยู่ในท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นมีสิทธิเสนอญัตติขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับได้การเสนอญัตติดังกล่าวนี้สามารถ 
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เสนอด้วยวาจาถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้ด าเนินการตามนั้นการลงมติเห็นชอบญัตติ
ตามความในวรรคหนึ่งให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะการออกเสียงลงคะแนนลับให้ใช้วิธีเขียนเคร่ืองหมาย
บนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าท่ีจัดให้โดยผู้เห็นด้วยให้เขียนเคร่ืองหมายถูก (⁄) ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียน
เครื่องหมายกากบาท  (×) ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเคร่ืองหมายวงกลม ( Ο ) ให้ประธานท่ีประชุม
เรียกชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นตามลาดับอักษรมาน าซองใส่ด้วยตนเองลงในหีบท่ีจัดไว้ต่อหน้าประธานท่ี
ประชุม 
 ข้อ๗๖ก่อนการลงมติทุกคร้ังให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในท่ี
ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในท่ีประชุมไม่ครบจ านวนเป็น
องค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้ 
 ข้อ๗๗สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนประธานสภา
ท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งทาหน้าท่ีประธานท่ีประชุมหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับ
เลือกให้ทาหน้าท่ีประธานท่ีประชุมตามข้อ๒๖และข้อ๒๙วรรคสามมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะ
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้โดยไม่ต้องลงมาจากที่นั่งประธานสภาท้องถิ่นก็ได้ 
 ข้อ๗๘ล าดับการลงมตินั้นให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อนแล้วย้อนเป็นลาดับไปตามญัตติต้นแต่
ความความผิดพลาดของการเรียงดับดังกล่าวมานี้ไม่เป็นเหตุให้มติที่ได้ลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จ
แล้วนั้นเสียไปมติในกรณีนี้ให้ถือเอาคะแนนเสียงมากที่สุดของญัตติแต่ละญัตติท่ีลง 
มติตามลาดับนั้น 
 ข้อ๗๙ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นท่ีเข้าใจยากประธานสภาท้องถิ่นหรือท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอาจ
แยกประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอนๆไปก็ได้ 
 ข้อ๘๐เมื่อประธานสภาท้องถิ่นถามท่ีประชุมสภาท้องถิ่นว่าในเรื่องท่ีมีผู้เสนอนั้นจะมีผู้ใดเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบด้วย 
 ข้อ๘๑เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้วประธานสภาท้องถิ่นต้องประกาศคะแนนเสียงให้ท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นทราบทันทีถ้าเรื่องใดกฎหมายบัญญัติว่าต้องมคะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใดเป็น
พิเศษแล้วก็ให้ประกาศด้วยว่าได้มีคะแนนเสียงข้างมากครบตามจานวนท่ีกฎหมายก าหนดไว้หรือไม่
ด้วย 
 ข้อ๘๒ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นขณะท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเร่ิม
ลงคะแนนเสียงแล้ว 
  (๑) ในกรณีลงคะแนนเปิดเผยสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ร่วมกับฝ่ายท่ียังนับคะแนนไม่เสร็จได้แต่จะออกเสียงลงคะแนนร่วมกับฝ่ายนับคะแนนเสร็จแล้วไม่ได้ 
  (๒) ในกรณีลงคะแนนลับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
ก่อนท่ีประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้นับคะแนนเสียง 
 ข้อ๘๓การลงมติในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ามีความประพฤติในทางท่ีจะน ามา
ซึ่งความเสื่อมเสียหรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นหรือก่อความไม่สงบ 
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เรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติแต่เพียงว่า
ควรให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นขาดจากสมาชิกภาพหรือไม่การลงมติดังกล่าวนี้ให้ออกเสียงลงคะแนนลับและ
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
เมื่อสภาท้องถิ่นลงมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกกล่าวหาผู้ใดขาดจากสมาชิกภาพให้ประธานสภา
ท้องถิ่นแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นทราบโดยเร็วแต่ไม่ให้เกินสามวันนับแต่วันท่ีสภาท้องถิ่นได้ลง
มติ 
 ข้อ๘๔ในการนับคะแนนเสียงคร้ังใดถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าท่ีมีอยู่หรือผู้บริหารท้องถิ่นเชื่อว่ามีการนับคะแนนเสียงผิดมีสิทธิ
ร้องขอให้นับคะแนนเสียงใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งโดยสามารถร้องขอด้วยวาจาให้ประธานท่ีประชุมจัดให้มี
การนับคะแนนเสียงใหม่การร้องขอให้นับคะแนนเสียงใหม่ให้กระทาได้เพียงคร้ังเดียวและต้องดาเนิน
การก่อนเร่ิมเข้าสู่วาระการประชุมถัดไปการนับคะแนนเสียงใหม่ตามวรรคหนึ่งกรณีท่ีเป็นการ
ลงคะแนนเสียงเปิดเผยให้ประธานท่ีประชุมจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่โดยใช้วิธีเรียกชื่อ
ลงคะแนนตามข้อ๗๔ (3) 
 ข้อ๘๕ในการลงมติครั้งใดเมื่อนับคะแนนเสียงแล้วปรากฏว่าคะแนนเสียงรวมกันท้ังหมดมี
จ านวนมากกว่าจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุมในคราวนั้นให้ทาการลงมติใหม่โดยใช้วิธี
เรียกชื่อลงคะแนนตามข้อ๗๔ (๓) 
 ข้อ๘๖การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่น 
ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยหรือออกเสียงลงคะแนนลับ
ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาดและประธานท่ีประชุมจะ
ให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 
 

หมวด๗ 
กระทู้ถาม 

 ข้อ๘๗กระทู้ถามคือค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ๘๘กระทู้ถามม๒ีประเภทคือ 
  (๑) กระทู้ถามท่ัวไป 
  (๒) กระทู้ถามด่วน 
 ข้อ๘๙กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้นให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งคาถามและซักถามได้แต่เพียงผู้เดียวการ
ตั้งกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ๙๐กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีข้อความเชิงประชดเสียดสีหรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 
  (๒) เคลือบคลุมหรือเข้าใจยาก 
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  (๓) ในเรื่องท่ีได้ตอบแล้วหรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบหรือท่ีตกไป 
  (๔) เป็นเรื่องท่ีมีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
  (๕) เพื่อให้ออกความเห็น 
  (๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
  (๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ 
  (๘) เพื่อทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆเว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีราชการ 
กระทู้ถามท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามท่ีต้องห้ามไม่ให้ถามห้ามประธานสภ าท้องถิ่น
บรรจุกระทู้ถามท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการประชุมและเมื่อประธานสภาท้องถิ่น
วินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่งให้กระทู้ถามนั้นตกไปค าวินิจฉัยของประธานสภา
ท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็นท่ีสุด 
 ข้อ๙๑กระทู้ถามซึ่งต้องห้ามตามข้อ๙๐  (๓) (๔) นั้นจะตั้งถามขึ้นใหม่ได้ในเมื่อมีสาระส าคัญ
ต่างกันหรือเหตุการณ์ในขณะท่ีมีกระทู้ถามคร้ังนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมีกระทู้ถามคร้ังก่อน 
 ข้อ๙๒การตั้งกระทู้ถามท่ัวไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี
ข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นข้อเท็จจริงท่ีอ้างประกอบกระทู้
ถามท่ัวไปต้องเป็นข้อเท็จจริงท่ีผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้องแม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถาม
ท่ัวไปก็ตามและถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 
ค าถามข้อเท็จจริงตลอดจนค าชี้แจงประกอบต้องไม่ฟุ่มเฟือยวกวนซ้ าซากหรือมีลักษณะเป็นการ
อภิปราย 
 ข้อ๙๓การตั้งกระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรงซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรีบชี้แจงหรือ
ด าเนินการโดยทันทีในกรณีท่ีสงสัยให้เป็นอ านาจของประธานสภาท้องถิ่นที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามนั้น
เป็นกระทู้ถามท่ัวไปหรือกระทู้ถามด่วน 
 ข้อ๙๔กระทู้ถามด่วนให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีหัวข้อเร่ือง
ท่ีจะตั้งกระทู้ถามให้ประธานสภาท้องถิ่นรีบจัดส่งกระทู้ถามนั้นไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเตรียมตอบ
และให้แจ้งไปด้วยว่าได้ก าหนดจะให้ผู้ตั้งกระทู้ถามถามกระทู้เรื่องนั้นในการประชุมครั้งใดการ
ก าหนดเวลาดังกล่าวนั้นให้ประธานสภาท้องถิ่นค านึงถึงความส าคัญของเหตุการณ์และความสนใจของ
ประชาชน 
 ข้อ๙๕กระทู้ถามท่ัวไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเตรียม
ตอบและให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีส่งกระทูถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ๙๖เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถามให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามไป
ตามล าดับถ้ามีกระทู้ถามด่วนให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามก่อนตามล าดับความเร่งด่วนของ 
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กระทู้ถามด่วนในการถามไม่ให้ชี้แจงหรืออ่านค าชี้แจงประกอบ 
 ข้อ๙๗ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้เมื่อถอนกระทู้ถามแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นจาหน่ายกระทู้ถามนั้นและห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นย่ืนกระทู้ถามในเร่ืองเดียวกันนั้น
อีกเมื่อถึงระเบียบวาระสาหรับกระทู้ถามถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นให้
ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้นถ้าสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลงให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป 
 ข้อ๙๘เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้วผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกสามครั้งเว้น
แต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตการ
ซักถามนั้นผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิท่ีจะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าท่ีจ าเป็นแต่ต้องไม่เป็นการ
อภิปรายผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆยังไม่ควรเปิดเผยเพราะ
เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของทางราชการในกรณีท่ีไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภา
ท้องถิ่นทราบภายในก าหนดเวลาตามข้อ๙๕ 
 ข้อ๙๙ผู้บริหารท้องถิ่นจะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้แต่ต้องชี้แจง
เหตุผลในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นและให้แจ้งด้วยว่าจะตอบเมื่อใดหากสภาท้องถิ่นเห็นว่าระยะเวลาท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดแจ้งตอบกระทู้ตามวรรคหนึ่งนานเกินไปสภาท้องถิ่นจะมีมติก าหนดให้
ผู้บริหารตอบกระทู้ถามก่อนนั้นก็ได้ 
 ข้อ๑๐๐ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกินกว่า
หนึ่งกระทู้ไม่ได้เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 
 ข้อ๑๐๑กระทู้ถามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบให้ระงับไปเมื่อ 
  (๑) ครบอายุของสภาท้องถิ่น 
  (๒) มีการยุบสภาท้องถิ่น 
  (๓) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น 
  (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 
 ข้อ๑๐๒เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อสอบถามจากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา๓๒แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ .ศ. ๒๕๔๐ให้จัดส่ง
ข้อสอบถามนั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับข้อสอบถามจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและให้ก าหนดวันเวลาท่ีจะตอบข้อสอบถามในการประชุมสภาคราวใดไว้ด้วยกรณีผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการมาชี้แจงด้วยวาจาหากยังไม่หมดประเด็นที่สอบถามและ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุญาตผู้เสนอข้อสอบถามมีสิทธิสอบถามได้อีกสามครั้ง 
 
 
 
 
 
 



หมวด๘ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

 ข้อ๑๐๓คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี๒ประเภทคือ 
  (๑) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  (๒) คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุคคล
ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ในการตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภา
เทศบาลเพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในส่ีของจานวนกรรมการ
วิสามัญทั้งหมด 
 ข้อ๑๐๔คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีหน้าท่ีกระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอัน
อยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้ งคณะกรรมการวิสามัญ
เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ๑๐๕ภายใต้บังคับข้อ๑๐๓และข้อ๑๐๔สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่
กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่นดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  (๔) คณะกรรมการอื่นๆตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจ าเป็นคณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่ง
เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
 ข้อ๑๐๖กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าท่ีเมื่อ 
  (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
  (๒) ตาย 
  (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นส้ินสุดลง 
  (๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
  (๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าท่ี 
 ข้อ๑๐๗ภายใต้บังคับข้อ๑๐๓วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเว้นแต่ท่ี
ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ๑๒มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 ข้อ๑๐๘เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
ญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นซึ่งมีหน้าท่ีตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือ
ส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาญัตตินั้น 
 ข้อ๑๐๙การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าท่ีของ
เลขานุการสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและ 
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมมติของ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมากกรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้
ขาด 
 ข้อ๑๑๐ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่งคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาตามข้อ๔๙เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง
เดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมท้ังรายงานย่อย่ืนต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานย่อตามวรรค
หนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย 
 ข้อ๑๑๑ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใดด าเนินกิจการ
ของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้แต่ท้ังนี้ไม่ให้ประชุมเกินสามครั้งการประชุมเกินกว่าก าหนดตาม
วรรคหนึ่งจะกระท าได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและได้รับอนุมัติจากประธานสภาท้องถิ่น 
 ข้อ๑๑๒เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในการกระท าหรือเรื่องท่ีพิจารณาอยู่นั้นให้เชิญในนามของประธานกรรมการคณะนั้น 
 ข้อ๑๑๓สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการประจาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการสภาท้องถิ่นมีสิทธิเข้าฟังการประชุมของ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เว้นแต่เป็นการประชุมลับในกรณีเป็นการประชุมลับผู้มีสิทธิเข้าฟังการ
ประชุมจะต้องเป็นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมซึ่งได้รับอนุญาตจา กคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
นั้นเท่านั้นผู้มีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
จะแสดงความเห็นได้เมื่อประธานกรรมการสภาท้องถิ่น 
อนุญาตหรือขอให้แสดงความคิดเห็น 
 ข้อ๑๑๔ภายใต้บังคับข้อ๑๑๓ผู้เสนอญัตติหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิไปชี้แจงแสดงความ
คิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั้นส่วนผู้แปรญัตตินั้นมีสิทธิ
ชี้แจงได้เฉพาะท่ีได้ขอแปรญัตติไว้ 
 ข้อ๑๑๕คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใดให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เสนอญัตติและผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
ก าหนดเวลานัดประชุมเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามก าหนดที่นัดหมายถ้าผู้แปร
ญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่ม 
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ประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนคาแปรญัตตินั้นแล้วเว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจ าเป็นท่ีไม่
อาจมาชี้แจงได้และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จส้ินคณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาคาแปร
ญัตตินั้นต่อไปก็ได้ 
 ข้อ๑๑๖หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีสภาท้องถิ่น
ก าหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วนในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าอยู่ใน
สมัยประชุมให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อลงมติให้ขยายเวลาท่ีได้ก าหนดไว้
หรือให้ดาเนินการตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควรแต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมแล ะคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจประชุมนอกสมัยประชุมได้ตามข้อ๑๑๑วรรคหนึ่งให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ
อนุญาตขยายเวลาท่ีก าหนดไว้ได้ตามท่ีเห็นสมควรแล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในการประชุมสภา
ท้องถิ่นสมัยต่อไป 
 

หมวด๙ 
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 

 ข้อ๑๑๗ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานท่ีท่ีควรแก่การเคารพผู้เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพ
ประพฤติตนให้เรียบร้อยและอยู่ณท่ีซึ่งจัดไว้การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นนั้นให้
แต่งเครื่องแบบชุดสากลนิยมชุดพระราชทานหรือตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นก าหนดในขณะที่กาลัง
ประชุมห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในท่ีซึ่งจัดไว้สาหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการสภาท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาต
ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ตามระเบียบท่ีสภาท้องถิ่นก าหนด 
 ข้อ๑๑๘ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นห้ามผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ใช้ถ้อยคาไม่สุภาพกล่าวค าหยาบคายเสียดสีหรือใส่ร้าย 
  (๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 
  (๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระทาการให้เสื่อมเสียเกียรติของท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือจงใจกระทาการใดๆอันเป็นเหตุรบกวนกิจการของท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
  (๔) ขัดค าส่ังของประธานสภาท้องถิ่น 
 ข้อ๑๑๙ในขณะท่ีกาลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้หรือกระทา
การฝ่าฝืนข้อ๑๑๘ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจตักเตือนห้ามปรามให้ถอนคาพูดหรือให้กล่าวค าขอ
ขมาในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นหรือห้ามไม่ให้พูดต่อไปหรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นก็ได้ในกรณีขัดค าส่ังประธานสภาท้องถิ่นหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย 
หรือกระทาการเสื่อมเกียรติของท่ีประชุมสภาท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการ
กระท านั้นหรือส่ังให้ออกไปจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้นโดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ในกรณี
ประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้ผู้ใดออกจากท่ีประชุมหากผู้นั้นขัดขืนประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง
เจ้าหน้าท่ีซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ท าหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของท่ีประชุมสภา 
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ท้องถิ่นน าตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้ 
 ข้อ๑๒๐ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจนประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่า
ไม่สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นท่ีเรียบร้อยได้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่งหยุดพัก
การประชุมสภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว 
 ข้อ๑๒๑ในกรณีท่ีท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเกิดอลเวงจนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถรักษา
ระเบียบการประชุมไว้ได้ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่น 
 ข้อ๑๒๒ค าส่ังประธานสภาท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็นเด็ดขาด 
 

หมวด๑๐ 
การแถลงนโยบาย 

 ข้อ๑๒๓เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
เรื่องด่วนเมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกันเว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปราย
เป็นประเด็นๆไป 
 ข้อ๑๒๔สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายท้ังในทางสนับสนุนและคัดค้านใน
เรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นให้ส าเร็จผลตามนโยบายในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการ
ปฏิบัติและวิธีการท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆด้วยก็ได้ 
 ข้อ๑๒๕ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นท่ีมีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้านของสมาชิก
สภาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถามหรือคัดค้านทีละคน
เป็นลาดับไปหรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 
 ข้อ๑๒๖ในการอภิปรายนั้นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้วให้นาความในหมวด๕มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
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สาระน่ารู้เพ่ิมเติมในการประชุมสภาท้องถิ่น 
 
ประเภทการประชุมสภา 
 1) การประชุมสภาสมัยสามัญ 
 2) การประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
 หมายเหตุก็ถือเป็นการประชุมสภาด้วย 
การก าหนดสมัยประชุม 
 ก าหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ 
 1) กรณีอบต.ต้องก าหนดจ านวนสมัย 2 -4 สมัย 
 2) กรณีเทศบาลบังคับให้มี 4 สมัย 
ก าหนดระยะเวลาวันเร่ิมต้นและวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
การขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ 
 1) ประธานสภา 
 2) นายกอปท. 
 3) สมาชิกสภาเข้าชื่อไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
 4) อบต.ขอต่อนายอ าเภอเทศบาลขอต่อผวจ. 
 การขอขยายสมัยประชุม 
 1) ประธานสภา 
 2) นายกอปท. 
 3) สมาชิกสภาเข้าชื่อไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
 4) ขอขยายเวลาอบต.ขอต่อนายอ าเภอเทศบาลขอต่อผวจ. 
 หมายเหตุต้องขอก่อนหมดสมัยประชุม 
การเรียกประชุม 
 ๑) ประธานสภาท้องถิ่นท าประกาศเรียกประชุมและแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบและปิด
ประกาศเรียกประชุมณสานักงานอปท.ก่อนเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 ๒) เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งก าหนดเปิดสามัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่า
นั้นก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชม. ก่อนก าหนดเวลาเปิดสมัยประชุมทั้งนี้ต้องระบุเหตุรีบด่วนไว้ใน
หนังสือเรียกประชุมด้วย (ข้อ 22) 
การนัดประชุม(เชิญประชุม) 
 1) ประธานสภาท้องถิ่นต้องท าเป็นหนังสือบอกนัดในท่ีประชุมก็ได้(ด้วยวาจา)แต่ต้องท า
หนังสือบอกนัดการประชุมแจ้งให้ผู้ท่ีไม่มาประชุมทราบล่วงหน้าท้ังนี้ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 
วัน 
 2) เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้ต้องระบุเหตุรีบด่วนไว้ในหนังสือนัด
ประชุมด้วย (ข้อ 23 วรรคหนึ่ง) 
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การจัดระเบียบวาระการประชุม 
 1) เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 2) รับรองรายงานการประชุม 
 3) ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
 4) เรื่องด่วน 
 5) ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว 
 6) กระทู้หรือข้อสอบถาม 
 7) ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีค้างพิจารณา 
 8) ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
 ๙) ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีเสนอใหม่ 
 ๑๐) ญัตติอื่น 
 ประธานสภาท้องถิ่นต้องบรรจุญัตติท่ีมีผู้เสนอมาเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมภายใน
ก าหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้นถ้าไม่ทันก็ให้บรรจุในสมัยประชุมถัดไปและต้องแจ้งเหตุ
จ าเป็นท่ีบรรจุไม่ทันให้ผู้เสนอทราบภายในสมัยประชุมนั้น(ข้อ 40) 
การยื่นญัตติ 
ญัตติต้องเสนอเป็นหนังสือล่วงหน้าต่อประธานสภาท้องถิ่นและมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 2 คนแต่ถ้า
มีสมาชิกสภาเหลืออยู่น้อยกว่า 8 คนให้สมาชิกสภารับรอง 1 คนญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติไม่ต้องมีผู้รับ
รอง(38 วรรคสี่)แต่ถ้าไม่เป็นญัตติอื่นท่ีไม่ใช่ญัตติร่างข้อบัญญัติเช่นการเสนอญัตติของอนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมแม้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอก็ต้องหามสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างน้อย 2 คนมารับรองการ
เสนอญัตติญัตติที่เสนอด้วยวาจามี 5 ประการต้องมีผู้รับรองตามข้อ 38 วรรคหนึ่งด้วย (ข้อ 38 
วรรคหก)วิธีการเสนอญัตติด้วยวาจาให้ใช้วิธียกมือขึ้นเหนือศีรษะ (ข้อ 39)(ผู้รับรองก็ใช้วิธีเดียวกัน
ด้วย) 
ญัตติที่เสนอด้วยวาจาได ้
 1. ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
 ๒. ขอให้รับรองรายงานของคณะกรรมการ 
 ๓. ขอปรึกษาเป็นการด่วนหรือขอให้พิจารณาข้อบัญญัติ 3 วาระรวด 
 ๔. ญัตติตามข้อ 40 (ญัตติที่จะถูกบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมสมัยนั้นแล้ว) 
 ๕. ญัตติที่ประธานสภาเห็นควรอนุญาต 
การยื่นกระทู้ 
 กระทู้ถามคือคาถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของผู้บริหารท้องถิ่น (ข้อ 87)ในหน้าท่ีของผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ข้อ 87) 
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กระทู้ถามมีอยู ่2 ประเภทคือ 
 1. กระทู้ถามท่ัวไป 
 2. กระทู้ถามด่วน (ข้อ 88) 
ความแตกต่างของกระทู้กับญัตติกระทู ้
 1. ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 2. จะตอบหรือไมก็ได ้
 3. ไม่มีการลงมติ 
ญัตต ิ
 1. ต้องมีผู้รับรอง 
 2. ต้องมีการพิจารณา 
 3. ต้องมีการลงมติการลงมติก่อนลงมติทุกครั้งประธานสภาท้องถิ่นต้องตรวจดูว่าสมาชิกอยู่
ครบองค์ประชุมหรือไม่ถ้าไม่ครบองค์ประชุมจะลงมติไม่ได้(ข้อ 76) ต้องสั่งปิดประชุม 
ลักษณะของการประชุมที่ดี 
 1. สมาชิกทราบวัตถุประสงค์ของการประชุม 
 2. มีการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงต่างๆ 
 3. สมาชิกมีทัศนคติท่ีดีต่อปัญหาข้อเท็จจริง 
 4. สมาชิกต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหา 
 5. ต้องมีผู้น าท่ีดี (ประธานดี) 
 6. ต้องมีการฟังการพูดที่ดี 
 7. ทุกคนต้องมีส่วนร่วม 
บทบาทและหน้าที่ของประธานที่ประชุม 
 1. เปิดประชุมเมื่อถึงเวลาท่ีก าหนดและมีสมาชิกครบองค์ประชุม 
 2. แจ้งเรื่องท่ีจะพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 3. นาญัตติหรือข้อเสนอท่ีชอบด้วยระเบียบเข้าสู่ท่ีประชุม 
 4. นาการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ 
 5. กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็น 
 6. นาระเบียบข้อบังคับมาใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 7. ลงนามรับรองในนามของที่ประชุมและกล่าวสรุปการประชุม 
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีได้รับเชิญ 
 ๒. ตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลเสนอ 
 ๓. วางตนเป็นกลางมีความสุขุมรอบคอบ 
 ๔. ไม่น าผลของการประชุมไปวิจารณ์ภายนอกเป็นท่ีเสียหาย 
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 ๕. รักษาระเบียบการประชุมและให้ความเคารพแก่ประธานฯ 
 ๖. ยอมรับมติของท่ีประชุมเพื่อถือปฏิบัติแม้ความคิดเห็นของตนจะไม่เป็นท่ียอมรับของท่ี
ประชุม 
 
บทบาทของเลขานุการการประชุม 
 1. แจ้งนัดประชุมตามคาส่ังของประธาน 
 2. บันทึกหรือดูแลการบันทึกผลของการประชุม 
 3. อ่านรายงานการประชุมและแก้ไขรายงานการประชุม 
 4. ชี้แจงข้อกฎหมายระเบียบ 
 5.ช่วยเหลือประธานจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
 6. ตรวจสอบองค์ประชุมนับคะแนนเสียง 
 7. ช่วยเหลือประธานในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 8. จัดเก็บรักษาเอกสารต่างๆ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการประชุม 
 1. ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า 
 2. ฟังและแสดงความคิดเห็น 
 3. มีมารยาทท่ีดี 


