
    
 

    
    

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่    พพพพ....ศศศศ. . . . ๒๕๔๗๒๕๔๗๒๕๔๗๒๕๔๗    
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ((((ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่2222)  )  )  )  พพพพ....ศศศศ....2554255425542554    

------------------------------------------------------------    
โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรุงระเบียบข้อบงัคับว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิน่ เพ่ือให้

สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบญัญตัิองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา 
๕และมาตรา ๕๒ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญตัิสภาตาํบลและองคก์ารบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ้ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา่ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบงัคับการประชุมสภา
ท้องถิน่ พ.ศ. 2547” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแตว่ันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 

๒๕๐๓ 
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. 

๒๕๒๙ 
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
(๘) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 

๒๕๓๘ 
(๙) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๑๐) ข้อบงัคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่” หมายความว่า องค์การบรหิารส่วนจังหวดั เทศบาลและ

องค์การบริหารส่วนตาํบล 
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั สภาเทศบาล และสภา

องค์การบริหารส่วนตาํบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั นายกเทศมนตรแีละ

นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบล 
 “รองผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั รอง

นายกเทศมนตร ีและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล 
“เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดั

เลขานกุารนายกเทศมนตร ีและเลขานกุารนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล 
“ท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า ท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดและ

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี
“ประธานสภาท้องถิน่” หมายความว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประธานสภาเทศบาล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
“รองประธานสภาท้องถิน่” หมายความว่า รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

รองประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั สมาชิก สภา

เทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล” 
“เลขานุการสภาท้องถิน่” หมายความว่า เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั

เลขานกุารสภาเทศบาล และเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนตําบล 
“ปลัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความวา่ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปลัดเทศบาล และปลัดองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
“ข้อบัญญัต”ิ หมายความว่า ข้อบัญญตัิองค์การบรหิารส่วนจังหวัด เทศบัญญัต ิ และ

ข้อบัญญตัิองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
“ข้อบัญญัติงบประมาณ” หมายความวา่ ข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปแีละ

ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวดัและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
และเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปแีละเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมสําหรบัเทศบาล 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้ และให้มีอาํนาจตีความ 
วินิจฉัยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธปีฏิบัตเิพ่ือดําเนนิการให้เปน็ไปตามระเบียบนี้ 

เมื่อมีปญัหาโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบตัติามระเบียบนีห้รอืกรณีท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี ้
ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยและใช้บังคบัไปพลางก่อน แล้วใหป้ระธานสภาท้องถิน่นําข้อโตแ้ย้งท่ี
เกิดขึ้นเสนอต่อผู้วา่ราชการจังหวดั คําวินิจฉัยของผู้วา่ราชการจังหวดัให้ใช้บงัคับได้เฉพาะในการประชุม
คราวนั้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวดัรายงานพฤตกิารณ์ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
สําหรบัองคก์ารบรหิารส่วนตําบลใหเ้สนอต่อนายอําเภอเพ่ือพิจารณาวนิิจฉัย คําวนิิจฉัยของนายอําเภอ
ให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการระชุมคราวนั้น และให้รายงานพฤตกิารณ์ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวดั เพ่ือ
เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
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หมวดหมวดหมวดหมวด    ๑๑๑๑    

ประธานสภาทอ้งถิน่ประธานสภาทอ้งถิน่ประธานสภาทอ้งถิน่ประธานสภาทอ้งถิน่    รองประธานสภาทอ้งถิน่รองประธานสภาทอ้งถิน่รองประธานสภาทอ้งถิน่รองประธานสภาทอ้งถิน่    และเลขานกุารสภาทอ้งถิ่และเลขานกุารสภาทอ้งถิ่และเลขานกุารสภาทอ้งถิ่และเลขานกุารสภาทอ้งถิ่นนนน    

ข้อ ๖ ภายหลังประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินครบตามจํานวนแล้ว ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลต้อง
กําหนดให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มาประชุมสภาท้องถ่ินครั้งแรกภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นกําหนด 

ข้อ ๗  ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้วา่ราชการจังหวดัสําหรบัองคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวดัหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองค์การบรหิารส่วนตําบลเปดิประชุมสภาท้องถิ่นแล้วให้
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราวโดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิน่ผู้มีอายุ
มากท่ีสุดซึง่อยู่ในท่ีประชุมสภาท้องถิน่คราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิน่ช่ัวคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้มีอายุมากท่ีสุดไม่รบัเปน็ประธานสภาท้องถิน่ช่ัวคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากท่ีสุด
รองลงมาตามลําดับซึ่งอยู่ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นคราวนัน้เปน็ประธานสภาท้องถิน่ช่ัวคราว เพ่ือทําหนา้ท่ี
เป็นประธานท่ีประชุมนําสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่กําหนด และดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถิน่” 

ในกรณีท่ีมีสมาชิกสภาท้องถิน่ผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้วิธีจับสลาก 
วิธีจับสลากเลือกประธานสภาท้องถ่ินชั่วคราวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับองค์การบริหารส่วน

จังหวัดหรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการให้คนท่ีมีอายุสูงสุดเท่ากันตกลงกัน
เสียก่อนว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอจับ
สลากว่า คนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันมีจํานวนเท่ากับ
จํานวนสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีมีอายุสูงสุดเท่ากันโดยเขียนข้อความว่า“ได้เป็นประธานสภาท้องถ่ินชั่วคราว”เพียง
บัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า“ไม่ได้เป็นประธานสภาท้องถ่ินชั่วคราว” 

ข้อ ๘  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิน่ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิก
สภาท้องถิน่คนหนึง่ท่ีตนเหน็ว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตาํแหน่งประธานสภาท้องถิน่ การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิน่รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธริับรองได้เพียง
ครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จํากดัจํานวน และใหส้มาชิกสภาท้องถิน่ลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านัน้ โดยวิธี
เขียนช่ือตวัและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละหนึง่ช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศ
คะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รบัเลือก ถ้ามีผู้ไดค้ะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย
คนให้เลือกใหมเ่ฉพาะ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏวา่ยังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากนัอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ไดค้ะแนนสูงสุดเท่ากัน 

วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึง่ให้นาํความในข้อ ๓๙  มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 
ให้ประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไมน่้อยกวา่สองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งใหป้ระธานท่ีประชุมดําเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลง

กันเสียก่อนวา่จะให้ผู้ใดเปน็ผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานท่ีประชุมจับสลากว่าผู้ใด
จะเปน็ผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนดิ สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวนเท่ากับ
จํานวนผู้ได้รบัคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความวา่ “ได้รบัเลือกเปน็ประธานสภาท้องถิน่”เพียงบัตร
เดียว นอกนัน้เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
ข้อ 7 วรรคแรก แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ 8 ข้อความเดิมถูกยกเลิกและใช้ข้อความน้ีแทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



4 

ข้อ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิน่ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรอืนายอําเภอ แล้วแตก่รณี ดําเนนิการแต่งตั้งทันที เมื่อการเลือกประธานสภา
ท้องถิน่แล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นท่ีไดร้ับแตง่ตั้งปฏิบัตหินา้ท่ีประธานท่ีประชุมสภาท้องถิ่นใน
ครั้งนั้นต่อไป 

ข้อ ๑๐ ประธานสภาท้องถิน่ช่ัวคราว พ้นจากตาํแหนง่เมื่อ 
(๑) สําหรับองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัมมีติ

เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเสร็จแล้ว 
(๒) สําหรับเทศบาล เมื่อผู้วา่ราชการจังหวดัมคีําส่ังแตง่ตั้งประธานสภาเทศบาล 
(๓) สําหรับองคก์ารบริหารส่วนตําบล เมื่อนายอําเภอมีคาํส่ังแต่งตั้งประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตาํบล 

ข้อ ๑๑ เมื่อมปีระธานสภาท้องถิน่แล้ว ให้สภาท้องถิน่เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
เลขานกุารสภาท้องถิน่ และให้ประธานสภาท้องถิน่นําปรึกษาในท่ีประชุมเกี่ยวกบัการประชุมสมัยสามญั
ดังนี ้

(๑) สําหรับองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดักําหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสามญัประจําปขีองแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามญัประจําปีสมัยแรกของปีถดัไป 

(๒) สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามญัประจําปีแต่ละสมัยใน
ปีนั้นจะเริม่เมื่อใด แต่ละสมัยในปนีั้นมีกําหนดกีว่ัน กับให้กําหนดวนัเริม่ประชุมสมัยประชุมสามญั
ประจําปีสมัยแรกของปีถดัไปและมีกําหนดกีว่ัน 

(๓) สําหรบัองค์การบรหิารส่วนตําบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกาํหนดว่าปีนั้นจะมี
สมัยประชุมสามญัประจําปกีี่สมัย แต่ละสมัยในปนีั้นจะเริ่มเมื่อใด แตล่ะสมัยในปีนัน้มีกําหนดกีว่ัน กับให้
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถดัไปและมีกําหนดกีว่ัน 

การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่นัน้กําหนด 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิน่ต่อผู้ว่าราชการจังหวดั
สําหรบัองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองค์การบรหิารส่วนตําบลภายใน
เจ็ดวนันบัแต่วนัเลือก” 

ข้อ ๑๒ วิธเีลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคบัโดยอนโุลม 
กรณีท่ีกฎหมายวา่ดว้ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กําหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง

ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนใหเ้ลือกรองประธานสภาท้องถิน่คนท่ีหนึ่งกอ่น แล้วจึงเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นในลําดบัถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจํานวนท่ีพึงม”ี 

ข้อ ๑๓  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิน่ ให้นําความในขอ้ ๘ มาใช้บงัคับโดยอนุโลม 
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิน่แล้ว ให้เลขานกุารสภาท้องถิน่ช่ัวคราวพ้น

จากตําแหน่ง 
 

ข้อ 9 ข้อความเดิมถูกยกเลิกและใช้ข้อความน้ีแทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ 11 วรรคสามแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ 12 วรรคหน่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิน่ หรือเลขานกุารสภา

ท้องถิน่ ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแตง่ตัง้เพียงตําแหนง่ละหนึง่คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รบัเลือก 

ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิน่ รองประธานสภาท้องถิ่นหรอืเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้น
จากตําแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิน่เลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภา
ท้องถิน่ หรือเลขานกุารสภาท้องถิน่ แล้วแตก่รณีแทนตําแหน่งท่ีว่าง ดังนี ้

(๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิน่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตาํแหน่งท่ีว่างภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีตําแหน่ง
ว่างลง 

(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิน่แทนตาํแหน่งท่ี
ว่างในการประชุมสภาท้องถิน่ท่ีมีขึน้คราวแรกนับแต่วนัท่ีตําแหน่งวา่งลง 

ให้ประธานท่ีประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีการเลือกประธานสภาท้องถิน่ 
และเป็นผู้ดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถิน่ รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิน่ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวดัสําหรบัองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรบัองค์การบริหารส่วนตําบล
ภายในเจ็ดวนันบัแตว่ันเลือก และให้ผู้วา่ราชการจังหวัดสําหรบัเทศบาล หรือนายอําเภอสําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบล แล้วแตก่รณี แต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแตว่ันท่ีได้รบัรายงานผลการ
เลือกประธานสภาท้องถิน่” 

ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิน่มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
(๑) ดําเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(๒) เป็นประธานของท่ีประชุมสภาท้องถิ่น เวน้แต่ในขณะท่ีเข้ากล่าวอภิปราย

สนับสนนุหรือคดัค้านญตัต ิในท่ีประชุมสภาท้องถิน่ 
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิน่ 
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิน่ 
(๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิน่ในกิจการภายนอก 
(๖) อํานาจและหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว ้หรอืตามท่ีกําหนดไว้ใน

ระเบียบนี ้

ข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิน่มีหน้าท่ีชว่ยประธานสภาท้องถิน่ในกิจการอันเปน็อํานาจ
หน้าท่ีของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบตัิการตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 

ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมแีตไ่ม่อยู่หรืออยู่แตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้
หรือไม่ยอมปฏิบัตหินา้ท่ี ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีแทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้
นําความในข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคบัโดยอนโุลม 

กรณีท่ีสภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิน่มากกวา่หนึ่งคน ให้รองประธานสภา
ท้องถิน่ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนประธานสภาท้องถิ่นตามลําดบั” 

 
 
ข้อ 15 ข้อความเดิมถูกยกเลิกและใช้ข้อความน้ีแทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ 17 ข้อความเดิมถูกยกเลิกและใช้ข้อความน้ีแทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรอืข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่นัน้ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่นัน้คนหนึง่ เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ท้ังนี ้ให้คํานึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อสภาท้องถิน่ 

สําหรบัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิน่ตามวรรคหนึ่งให้
หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านัน้ 

ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมหีนา้ท่ีดงัต่อไปนี ้
(๑) แจ้งนดัประชุมสภาท้องถิ่นตามคาํส่ังของประธานสภาท้องถิน่ 
(๒) ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ ประกาศ คําส่ัง หนังสือส่ังการ หรือแนวทาง

ปฏิบัตซิึ่งเกี่ยวขอ้งกบักิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต่อท่ีประชุมสภาท้องถิน่ 
(๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิน่จัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
(๔) เชิญประธานสภาท้องถิน่ช่ัวคราวปฏิบตัิหน้าท่ี 
(๕) จัดทํารายงานการประชุมสภาท้องถิน่ 
(๖) เก็บรกัษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิน่ แต่จะเปดิเผยได้ตอ่เมื่อ

ได้รบั     อนญุาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
(๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิน่ในการควบคมุการนบัคะแนนเสียง 
(๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิน่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
(๙) หน้าท่ีอืน่ตามท่ีกาํหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทํากจิการอ่ืนตามท่ีประธานสภา 

    ท้องถิ่นมอบหมาย 
ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานกุารสภาท้องถิน่หรือมแีตไ่ม่อยู่หรือ

อยู่แตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีไดห้รือไม่ยอมปฏิบัตหินา้ท่ี ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิน่หรือ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัตหินา้ท่ีเลขานุการสภา
ท้องถิน่เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นาํความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคบัโดย
อนุโลม เว้นแตก่ารลงคะแนนเลือกใหก้ระทําดว้ยวธิีการยกมือ 

หมวดหมวดหมวดหมวด    ๒๒๒๒    

การประชมุการประชมุการประชมุการประชมุ    

ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิน่ครั้งแรกตามขอ้ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นม ี
๒ ประเภท คือ 

(๑) การประชุมสามญั 
(๒) การประชุมวิสามัญ 

ข้อ ๒๑ การกาํหนดจํานวนสมัยประชุมสามญัประจําป ีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามญัประจําปขีองแต่ละสมัยในปีนัน้ วันเริ่มสมยัประชุมสามญัประจําปขีองปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปถีัดไป ให้ประธานสภาท้องถิน่นําปรึกษาในท่ี
ประชุมสามญัประจําปสีมัยแรกของแต่ละป ีโดยให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนโุลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วใหป้ระธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของสภาท้องถิน่พรอ้มท้ัง
ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สํานกังานองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
ข้อ 19 วรรคสองแก้ไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ในกรณีท่ีไม่ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไีว ้ หรือไมไ่ดก้ําหนดวนัเริ่มประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกในปีถดัไปไว ้ หรือมคีวามจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงสมัยประชุมสามญัประจําป ี หรือวัน
เริ่มสมัยประชุมสามญัประจําปีท่ีกําหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามญัก็ได ้

ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิน่ตามข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิน่แจ้งเปน็หนังสือให้
สมาชิกสภาท้องถิน่ทราบล่วงหนา้ พร้อมท้ังปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สํานักงานองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่ก่อนกําหนดวนัเปดิสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวนั เวน้แต่เปน็การประชุมอันรีบด่วนจะแจ้ง
กําหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศนอ้ยกวา่นัน้ก็ได ้ แต่ไม่ใหน้้อยกวา่ย่ีสิบส่ีชัว่โมงกอ่นกาํหนดเวลา
เปิดสมัยประชุม โดยให้ระบเุหตอัุนรบีดว่นในหนังสือนั้นด้วย 

ข้อ ๒๓ การนัดประชุมในระหวา่งสมัยประชุมนัน้ใหทํ้าเป็นหนงัสือ หรือจะบอกนัดในท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได ้ แตถ่้าบอกนดัในท่ีประชุมให้ส่งหนังสือนดัประชุมไปยังผู้ท่ีไม่ไดม้าประชุมในเวลา
นั้นให้ทราบล่วงหน้าดว้ย โดยให้แจ้งนดัประชุมล่วงหนา้ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวนั แต่ถา้เปน็การ
ประชุมอันรีบด่วน จะนดันอ้ยกว่านั้นกไ็ด ้ โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรบีดว่นไว้ในหนงัสือนดั
ประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมสภาท้องถิน่ทราบด้วย 

การประชุมสภาท้องถิ่นท่ีไมไ่ด้มกีารนัดประชุม ไม่ใหถ้ือว่าเปน็การประชุมของภาท้องถิ่น 

ข้อ ๒๔ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพรอ้มกบัการเรียกประชุมตามข้อ ๒๒หรือการนดั
ประชุมตามข้อ ๒๓ เวน้แต่เปน็การประชุมอันรบีดว่นจะแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภา
ท้องถิน่ทราบในขณะเปดิประชุมกไ็ด ้

ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธก์ําหนดวนันดัประชุม เวลา สถานท่ีประชุม และเรื่อง
ท่ีจะนําเข้าสู่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสําหรบัให้ประชาชนเขา้ฟังการประชุมสภาท้องถิน่ให้เปน็ไปตาม
ระเบียบท่ีสภาท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๒๕ เมื่อถึงกําหนดเวลานดัประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายช่ือ
สมาชิกสภาท้องถิน่ผู้มาประชุมท่ีได้ลงช่ือไวว้่าครบองค์ประชุมหรือไม ่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นใหสั้ญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม 

เมื่อได้มีสัญญาณให้เขา้ประชุมแล้ว ให้สมาชิกสภาท้องถิน่รีบเข้านั่งตามท่ีซึ่งไดจั้ดไว้เปน็
สัดส่วนแยกต่างหากจากท่ีจัดไว้ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจดูว่าสมาชิก
สภาท้องถิน่ได้เขา้ประชุมครบองคป์ระชุมหรือไม ่

สมาชิกสภาท้องถิน่ผู้ใดไม่ไดล้งช่ือไว ้ แต่ได้เขา้ร่วมประชุมให้ถือว่ามาประชุมสภาท้องถิน่
ครั้งนั้น 

สมาชิกสภาท้องถิน่ผู้ใดท่ีมาลงช่ือไว้แล้ว แต่ไม่ได้เขา้ร่วมประชุมในท่ีประชุมสภาท้องถิน่
ไม่ให้นบัเปน็องค์ประชุมสําหรับสมาชิกสภาท้องถิน่ผู้นัน้ และใหถ้ือวา่ขาดประชุมสภาท้องถิน่ 

เมื่อถงึกําหนดเวลานดัประชุมแล้ว สมาชิกสภาท้องถิน่มาประชุมไม่ครบองค์ประชุมและพ้น
กําหนดเวลานัดประชุมแล้วหนึ่งช่ัวโมง ก็ให้ประธานสภาท้องถิน่ส่ังเล่ือนการประชุม และใหถ้ือวา่สมาชิก
สภาท้องถิน่ท่ีไมไ่ดอ้ยู่ในท่ีประชุม ขาดประชุมสภาท้องถิ่น 

การแจ้งเล่ือนการประชุมนั้น ให้นําความในขอ้ ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๒๖ เมื่อถงึกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิน่มาครบองค์ประชุมแล้วแต่ไม่
มีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิน่ หรือมแีตไ่ม่อยู่ในท่ีประชุมหรืออยู่แตไ่ม่สามารถ
ปฏิบัตหิน้าท่ีได ้ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ผู้มีอายุมากท่ีสุดซึง่อยู่ในท่ีประชุมคราวนั้นเป็นประธานท่ีประชุม
ช่ัวคราว เพ่ือดําเนินการใหส้มาชิกสภาท้องถิน่เลือกกันเองเปน็ประธานท่ีประชุมคราวนัน้ โดยให้เสนอช่ือ
และลงคะแนนดว้ยวธิียกมอื ถ้าในระหวา่งการเลือกนัน้ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น
แล้วแตก่รณี เข้ามาในท่ีประชุมและยอมปฏิบตัหิน้าท่ี ก็ให้ระงับการเลือกนัน้เสียหรือถ้าเลือกไดแ้ล้วก็ให้ผู้
ได้รบัเลือกเปน็อันพ้นหนา้ท่ี และนําความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคบัโดยอนโุลม 

ในกรณีประธานสภาท้องถิน่หรือรองประธานสภาท้องถิน่ไม่ยอมปฏิบตัิหน้าท่ีให้
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการปฏิบตัิหน้าท่ีสําหรบัการประชุมนั้น 
และใหด้ําเนินการเลือกประธานท่ีประชุมช่ัวคราวตามวรรคหนึ่งเพ่ือดําเนนิการในการประชุมครั้งนั้นจน
เสร็จส้ิน 

ข้อ ๒๗ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดลําดับดังต่อไปนี ้
(๑) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งตอ่ท่ีประชุม 
(๒) รับรองรายงานการประชุม 
(๓) กระทู้ถาม 
(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิน่ตัง้ขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
(๕) เรื่องท่ีเสนอใหม ่
(๖) เรื่องอ่ืน ๆ 
ในกรณีท่ีประธานสภาท้องถิน่เหน็วา่เรื่องใดเป็นเรื่องด่วน จะจัดไว้ในลําดับใดของ

ระเบียบวาระการประชุมกไ็ด ้แต่จะจัดไวก้่อนเรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่ได ้

ข้อ ๒๘ ให้ดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแตท่ี่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเปน็
อย่างอ่ืนในคราวประชุมนัน้ 

ข้อ ๒๙ ประธานสภาท้องถิน่จะส่ังปิดประชุมสภาท้องถิน่ก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้เวน้แต่
เป็นกรณีสภาท้องถิ่นเกดิอลเวงตามข้อ ๑๒๑ 

ถ้าประธานสภาท้องถิน่ส่ังปดิประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช่กรณีตามข้อ ๑๒๑ 
โดยต่อเนือ่งกนัสมาชิกสภาท้องถิน่จํานวนไมน่้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนสมาชิกสภาท้องถิน่ท่ีมีอยู่ในท่ี
ประชุมเหน็วา่สมควรใหเ้ปดิประชุมต่อไป ก็ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไป
จนกวา่จะหมดระเบียบวาระการประชุม โดยให้รองประธานสภาท้องถิน่เปน็ประธานท่ีประชุม 

ถ้ารองประธานสภาท้องถิน่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได ้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือก
กันเองเปน็ประธานท่ีประชุมคราวนัน้ ท้ังนี ้ให้นําความในข้อ ๒๖ มาใช้บงัคับโดยอนุโลม 

วาระการประชุมท่ียังไมไ่ดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เนื่องจาก
ประธานสภาท้องถิ่นส่ังปิดประชุมตามวรรคหนึ่ง หรือปิดประชุมตามวรรคสองแตไ่ม่ได้มีการดําเนินการ
ประชุมต่อ ให้ประธานสภาท้องถิน่จัดวาระการประชุมนั้น เข้าระเบียบวาระการประชุมในการประชุม
สภาท้องถิน่ครัง้ต่อไป 

 
ข้อ 26และ 27  ข้อความเดมิถูกยกเลิกและใช้ข้อความน้ีแทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



๙ 

ข้อ ๓๐ ถ้าประธานสภาท้องถิ่นเหน็เปน็การสมควร จะส่ังให้หยุดพักการประชุมสภาท้องถิน่ 
ไว้ชัว่คราวกไ็ด ้

ข้อ ๓๑ เมื่อผู้บรหิารท้องถิ่นหรอืสมาชิกสภาท้องถิน่ไมน่้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกท่ีมาประชุมร้องขอให้มีการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมใด ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ดําเนินการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมนัน้ โดยไม่ต้องขอมติท่ีประชุม การประชุมเช่นนี้ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่ังผู้ท่ีไม่ไดม้ีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมนั้น ออกจากท่ีประชุมจนพ้นระยะท่ีจะฟัง
การประชุมได ้

การร้องขอให้มีการประชุมลับตามวรรคหนึง่ อาจทําเปน็หนังสือหรอืเสนอดว้ยวาจาก็ได ้

ข้อ ๓๒ การประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ืออภิปรายเกี่ยวกบัความประพฤตขิองสมาชิกสภาท้องถิ่น
เนื่องจากเห็นว่า มีความประพฤติในทางท่ีจะนาํมาซึ่งความเส่ือมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนข์องสภาท้องถิน่ท่ีตนเปน็สมาชิกอยู่
หรือเรื่องท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นถกูกล่าวหาว่ากระทําผิดตามความในหมวด ๙ แห่งระเบียบนี้ใหป้ระชุมลับ
เว้นแต่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหาจะขอให้ประชุมเปิดเผย 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ตอ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบบั เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิน่ได้มีโอกาสตรวจดไูด้กอ่นเวลาประชุมไม่
น้อยกวา่หนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิน่รับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมตขิองท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมรีายช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมา

ประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปดิประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาท้องถิ่นมมีตริับรองแล้วในท่ี

เปิดเผย ณ สํานักงานองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 
ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรอืประโยชน์สําคัญขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ผู้บรหิารท้องถิน่หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ไมน่้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิน่ท้ังหมด
เท่าท่ีมีอยู่อาจเสนอญัตตดิ้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเหน็ชอบก็ให้เป็นไปตามท่ี
ร้องขอ 

ข้อ ๓๔ เมื่อสภาท้องถิ่นไดร้ับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลง
ช่ือในรายงานการประชุมนัน้ไว้เป็นหลักฐาน 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมท่ีสภาท้องถิ่นยังไม่ได้รบัรอง หรือรายงานการประชุมท่ีสภาท้องถิ่นไดร้ับ
รองแล้วแตป่ระธานสภาท้องถิ่นยังไมไ่ด้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตคุรบอายุของสภาท้องถิ่น
หรือมกีารยุบสภาท้องถิ่น ให้ผู้ท่ีดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น ณ วันท่ีมีเหตดุังกล่าวบันทึก
เหตกุารณ์นั้นไว้ท้ายรายงานการประชุมดงักล่าว และให้ผู้ท่ีดาํรงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการ
ประชุมครัง้นัน้เปน็ผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมนัน้ภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีมีเหต ุ
ถ้าไมร่ับรองภายในเวลาดังกล่าวให้ถอืว่าไดร้ับรองรายงานการประชุมนั้นแล้ว 
 
ข้อ 34 วรรคสองแก้ไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ข้อ ๓๕ รายงานการประชุมลับจะเปดิเผยได้เพียงใดหรอืไม ่ ให้เปน็ไปตามมติของสภา
ท้องถิน่ 

ข้อ ๓๖ การเปิดสมัยประชุมวิสามญั ให้ดําเนินการ ดังนี ้
(๑) กรณีองค์การบรหิารส่วนจังหวดั นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเหน็วา่เป็นการ

จําเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัอาจเรียก
ประชุมวิสามัญได ้ หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัหรือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าท่ีมีอยู่อาจทําคาํร้อง
ย่ืนต่อประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัขอให้เปดิสมัยประชุมวิสามัญได ้

ในกรณีท่ีนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดัหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัทําคํา
ร้องขอให้เปดิสมัยประชุมวิสามัญ ให้ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัเรียกประชุมวิสามญัภายใน
สิบห้าวันนับแตว่ันไดร้ับคาํรอ้ง 

การประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสมัยประชุมวิสามญัให้มีกาํหนดเจ็ดวัน แตถ่้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกต้องไดร้ับความเห็นชอบจากสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อย
กว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเท่าท่ีมีอยู่และให้ขยายออกไปไดอี้กไม่
เกินเจ็ดวนั 

(๒) กรณีเทศบาล นอกจากสมัยประชุมสามญัแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์
แห่งเทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตร ี หรือสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู่ในตําแหนง่ อาจทําคําร้องย่ืนต่อผู้วา่ราชการจังหวดัขอให้เปดิสมัย
ประชุมวิสามัญ เมื่อผู้วา่ราชการจังหวดัพิจารณาแล้วเห็นสมควร ก็ให้เรียกประชุมวิสามญัได้สมัยประชุม
วิสามญัให้มีกาํหนดไม่เกินสิบห้าวัน แตถ่้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวดั 

(๓) กรณีองค์การบรหิารส่วนตําบล นอกจากสมัยประชุมสามญัแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการ
จําเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล นายก
องค์การบริหารส่วนตาํบล หรือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจํานวนไมน่้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีอยู่ในตําแหน่ง อาจทําคําร้องย่ืนตอ่นายอําเภอขอให้เปิด
สมัยประชุมวิสามัญถ้าเห็นสมควรก็ใหน้ายอําเภอเรียกประชุมวิสามญัได ้สมัยประชุมวิสามญัให้กาํหนดไม่
เกินสิบห้าวันแตถ่้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ 

ให้นําวธิีการประชุมสามญัตามระเบียบนี้มาใช้บังคบักับการประชุมวิสามัญด้วย 
สําหรบัวธิีการขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญของเทศบาลและองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 

ให้นําวธิีการขอเปดิสมัยประชุมวิสามัญตาม (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคบัโดยอนโุลม    

หมวดหมวดหมวดหมวด    ๓๓๓๓    

ญตัติญตัติญตัติญตัติ    

ข้อ ๓๗ ญัตติม ี๒ อย่างคอื 
(๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิน่ 
(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัต ิ
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ข้อ ๓๘ ญัตติท้ังหลายต้องทําเป็นหนงัสือย่ืนต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม
ไม่น้อยกว่าห้าวันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรบัรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภา
ท้องถิน่เหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิน่รับรองหนึ่งคน เว้นแตต่ามกฎหมายหรือระเบียบ
นี้กําหนดวธิีการเสนอญตัตไิว้เปน็อย่างอ่ืน 

การเสนอญตัติให้อนโุลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี ้
ญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงนิจะเสนอไดต้่อเมื่อมีคํารบัรองของผู้บรหิารท้องถิ่น 
ญัตติท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรบัรองตามวรรคหนึง่ 
ญัตติดงัต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นได ้โดยใหน้ําความในข้อ ๓๙ มา

ใช้บังคับ 
(๑) ขอให้รบัรองรายงานการประชุม 
(๒) ขอให้รบัรองรายงานอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีสภาท้องถิน่ตั้งขึ้น 
(๓) ขอปรกึษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบญัญตัิสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕ 
(๕) ญัตติตามข้อ ๔๑ 
(๖) ญัตติท่ีประธานท่ีประชุมเหน็ควรอนญุาต 
การบรรจุญัตติท่ีเสนอดว้ยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานท่ีประชุมบรรจุเข้าระเบียบ

วาระการประชุมคราวนัน้ 

ข้อ ๓๙ การเสนอญตัติดว้ยวาจานัน้ ให้นําความในขอ้ ๖3 วรรคหนึง่ มาใช้บงัคับโดย
อนุโลมการรับรองญตัติเช่นว่านี ้ให้กระทําโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ 

ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถิน่บรรจุญตัติท่ีเสนอมา เข้าระเบียบวาระการประชุมสภา
ท้องถิน่ภายในกําหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น 

กรณีท่ีมีเหตุจําเปน็ไม่สามารถบรรจุญตัติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิน่ตามวรรค
หนึ่งได ้ ให้บรรจุเข้าระเบยีบวาระการประชุมในสมัยประชุมถดัไป และใหแ้จ้งเหตุจําเปน็นัน้ต่อสภา
ท้องถิน่ในสมัยประชุมนัน้ 

ญัตติท่ีบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว หากสภาท้องถิน่ไมไ่ด้พิจารณาในสมยัประชุม
นั้นหรือพิจารณาไมแ่ล้วเสรจ็ให้เป็นอันตกไป เวน้แตญ่ัตตินัน้เปน็ญตัตริ่างข้อบญัญัติใหบ้รรจุในระเบียบ
วาระการประชุมในสมัยประชุมถดัไป 

ข้อ ๔๑ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นกําลังปรึกษาญตัติใด ห้ามเสนอญตัติอื่น นอกจาก 
ญัตติดงัต่อไปนี ้

(๑) ขอแปรญตัติร่างข้อบัญญัติท่ีไม่ใช่ร่างข้อบัญญัตงิบประมาณ 
(๒) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามหมวด ๘ 
(๓) ขอให้ลงมต ิ
(๔) ขอให้แยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมต ิ
(๕) ขอให้ปดิอภิปราย 
 

ข้อ 38 ข้อความเดิมถูกยกเลิกและใช้ข้อความน้ีแทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ 40 วรรคสาม เพ่ิมเตมิโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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(๖) ขอให้เปดิอภิปรายตอ่ไป 
(๗) ขอให้เล่ือนการปรกึษา 
(๘) ขอให้ประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาใช้อํานาจตามขอ้ ๑๑๙ ข้อ ๑๒๐ หรือข้อ ๑๒๑ 
(๙) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจรงิหรือแสดงความคดิเหน็ตามท่ีกฎหมายใหอํ้านาจไว ้
(๑๐) ขอให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษา ถ้าท่ีประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญตัติให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้น

ปรึกษา ญัตตเิดิมเปน็อันตกไป เว้นแต่ญตัตนิั้นเป็นญตัตเิกี่ยวด้วยกบัข้อบัญญัต ิ

ข้อ ๔๒ ญัตติตามขอ้ ๔๑ (๓) (๕) และ (๑๐) นั้น ห้ามไม่ให้ผู้ใดเสนอในคราวเดียวกบัการ
อภิปรายของตน 

ข้อ ๔๓ ร่างข้อบญัญตัิต้องแบ่งเปน็ข้อและมีบนัทึกดังต่อไปนี ้
(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัต ิ
(๒) เหตุผลท่ีเสนอร่างข้อบญัญตั ิ
การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
เมื่อประธานสภาท้องถิน่ได้รบัญัตติรา่งขอ้บัญญตัิท่ีเสนอมาและตรวจแล้วเหน็ว่าถูกตอ้ง 

ให้ส่งสําเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหนา้ไมน่้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่เปน็การประชุมอัน
รีบดว่น แตไ่ม่ใหน้้อยกว่าย่ีสิบส่ีชั่วโมงก่อนกําหนดเวลานัดประชุม ถ้าตรวจแล้วเหน็ว่าไม่ถกูตอ้งใหแ้จ้งผู้
เสนอทราบภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีได้รับญตัตนิั้น เวน้แต่เปน็ญตัตริ่างข้อบญัญตัเิกี่ยวด้วยการเงนิท่ีไม่มี
คํารับรองของผู้บริหารท้องถิน่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบญัญตัิดงักล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือพิจารณาให้คํารับรองหากผู้บรหิารท้องถิน่ไม่แจ้งผลการพิจารณาให้คํารับรองใหท้ราบภายในสามสิบ
วันนับแตว่ันท่ีไดร้ับรา่งขอ้บญัญตัิดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิน่ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอ
ทราบโดยเร็ว 

สําหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ซึ่งได้ออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ช่ัวคราว ต้องนาํเสนอ
ข้อบัญญตัิท้องถิ่นช่ัวคราวนัน้เข้าระเบียบวาระก่อนร่างข้อบัญญตัิอื่น 

ข้อ ๔๔ ร่างข้อบัญญัตเิกี่ยวด้วยการเงิน หมายความว่า ร่างข้อบญัญตัิว่าดว้ยเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งดังต่อไปนี ้

(๑) การจัดเกบ็ ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบงัคับอัน
เกี่ยวกบัภาษีอากร 

(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงนิ หรือการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

(๓) การกู้เงิน การค้ําประกนั หรือการใช้เงนิกู ้
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
(๕) การจ้างและการพัสด ุ
ในกรณีท่ีสงสัยว่ารา่งขอ้บญัญัติใดเป็นร่างข้อบญัญตัิท่ีเกีย่วดว้ยการเงินท่ีจะต้องมคีํา

รับรองของผู้บรหิารท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิน่เปน็ผู้วินิจฉัย คําวนิิจฉัยของประธานสภาท้องถิน่ถือ
เป็นท่ีสุด 

การเสนอญตัติร่างข้อบญัญตัิงบประมาณใหเ้ป็นไปตามความในหมวด ๔ วา่ดว้ยงบประมาณ 

 
ข้อ 43 วรรคสอง วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ 



13 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญตัิท่ีประชุมสภาท้องถิน่ต้องพิจารณาเปน็สามวาระ แตท่ี่ประชุม
สภาท้องถิน่จะอนุมตัิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรอืสมาชิกสภาท้องถิน่จํานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเปน็ผู้เสนอก็ได ้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิน่อนุมตัิให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนัน้ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ

ญัตติร่างข้อบัญญัตงิบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได ้ และในการพิจารณา
วาระท่ีสอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไ้ม่น้อยกว่าย่ีสิบส่ีชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิน่มีมติรบั
หลักการแห่งร่างข้อบญัญตัิงบประมาณนั้น 

ข้อ ๔๖ คําอนมุัตหิรือไมอ่นุมตัิร่างข้อบัญญตัิท้องถิน่ช่ัวคราว ให้ทําเปน็ร่างข้อบัญญตัิ
อนุมตัิให้ใช้ข้อบัญญัติชัว่คราว 

การพิจารณาร่างข้อบญัญตัติามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนนิการเช่นเดียวกับการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญตัิท้องถิ่นท่ีไม่ใช่ร่างข้อบัญญตัิงบประมาณ 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัตวิาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิน่ปรกึษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบญัญตัแิละลงมตวิ่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบญัญตัินัน้หรือไม่ หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิน่ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิน่ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้ว 

เพ่ือประโยชนแ์ก่การพิจารณาร่างข้อบญัญตัิวาระท่ีหนึง่ สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิน่พิจารณากอ่นรบัหลักการกไ็ด ้

ข้อ ๔๘ ในกรณีท่ีสภาท้องถิน่มีมติไม่รับหลักการแห่งรา่งขอ้บัญญตัิงบประมาณให้
ประธานสภาท้องถิ่นนําปรกึษาในท่ีประชุมสภาท้องถิน่ เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเปน็กรรมการใน
คณะกรรมการหาขอ้ยุตติามจํานวนท่ีกฎหมายวา่ดว้ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้กําหนด โดยให้นํา
วิธีการเลือกในขอ้ ๑๒ แห่งระเบียบนี ้ มาใช้บังคบัโดยอนุโลม แล้วแจ้งมตไิม่รบัหลักการแหง่ร่าง
ข้อบัญญตัิงบประมาณและรายช่ือกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั
หรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวดัทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตาํบลให้แจ้งนายอําเภอทราบ 
ท้ังนี ้ให้ดําเนนิการภายในสามวนันับแต่วนัท่ีสภาท้องถิน่มีมติไม่รับหลักการ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นทําหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิน่ท่ีไมร่ับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญตัิ
งบประมาณให้ผู้บรหิารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวนัท่ีสภาท้องถิน่มีมติไม่รับหลักการ 

ร่างขอ้บัญญัตงิบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้
สภาท้องถิน่นําเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสามตามลําดบั 

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างขอ้บัญญตัิท่ีสภาท้องถิน่ลงมตริับหลักการแล้ว ถ้าจะตอ้งส่งให้
คณะกรรมการแปรญตัติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตนิั้นไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญัตติตอ่
คณะกรรมการแปรญตัตดิ้วย 

 
 
 

ข้อ 48 วรรคสาม เพ่ิมเตมิโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ภายในระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัตท่ีิสภาท้องถิ่นกาํหนดตามวรรคหนึง่ ผู้บรหิารท้องถิน่
หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมรา่งข้อบัญญตัิก็ให้เสนอคาํแปรญัตติล่วงหน้าเปน็
หนังสือ โดยให้แปรญตัติเปน็รายขอ้และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ ในกรณีท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิน่เปน็ผู้แปรญตัติจะตอ้งมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตต ิ

การเสนอคําแปรญตัติให้อนโุลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญตัติ

อาจเสนอคําแปรญัตตดิ้วยวาจาได ้

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบญัญตัินัน้ตามร่าง
เดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมท้ังรายงานและบนัทึกความเหน็ย่ืนตอ่ประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนัน้อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มหีรือไม่มกีารแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญตัติ
และมติของคณะกรรมการแปรญตัตเิกี่ยวดว้ยการแปรญตัตนิั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญตัต ิ ตลอดจนการสงวนคําแปรญตัตดิว้ย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิน่ไมน่้อยกว่าสิบส่ีชัว่โมงก่อนวันประชุมพิจารณา เวน้แต่กรณีต้องพิจารณาเปน็การดว่น 

ให้คณะกรรมการแปรญตัตไิปร่วมประชุมสภาท้องถิน่ดว้ย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ
ช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกบัรายงานนัน้ 

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณารา่งข้อบัญญัตวิาระท่ีสอง ให้ปรกึษาเรียงตามลําดับขอ้เฉพาะท่ีมี
การแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญตัติแก้ไขเท่านัน้ เวน้แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิน่จะได้ลงมตเิป็น
อย่างอ่ืน 

ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเหน็ดว้ยกบัคําแปรญัตต ิ หรือเห็นด้วยกับการแกไ้ขในข้อใด
แล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตตหิรือเสนอญตัติขอเปล่ียนแปลงมตนิั้นอีก 

ถ้าข้อความในขอ้ใดท่ีได้มมีตไิปแล้วขดัแย้งกนัหรอืบกพรอ่งในสาระสําคญั ท่ีประชุมสภา
ท้องถิน่จะลงมติใหส่้งปญัหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะท่ีขดัแย้งหรือบกพร่องก็
ได ้ โดยไม่ให้มีการแปรญตัติในเรื่องใหมข่ึ้นอีก ในกรณีท่ีมมีติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหมด่ังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้กอ่น แตถ่้าไม่เปน็การขดัข้องท่ีจะ
พิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิน่อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบญัญตัิก็ได ้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกดิขึน้ในการพิจารณารวดเดียว ท่ีประชุมสภา
ท้องถิน่จะลงมติใหด้ําเนนิการตามความในวรรคสามก็ได ้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตตไิด้ย่ืนรายงานการพิจารณาขอ้ท่ีไดร้ะงบัไว้นัน้ตามวรรคสามแล้ว 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนัน้ใหแ้ก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าย่ีสิบส่ีชั่วโมงก่อนวันนัด
ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมตอ่วาระท่ีสอง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิน่ลงมติเฉพาะข้อท่ีได้ระงับไวเ้ท่านั้น 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างขอ้บัญญตัิในวาระท่ีสาม ไมม่ีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภา
ท้องถิน่จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตอัุนสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี ้ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเปน็ขอ้บัญญัตหิรอืไม ่
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ข้อ ๕๓ ญัตติร่างข้อบญัญตัใิดซึ่งท่ีประชุมสภาท้องถิน่ได้ลงมติไม่รับหลักการตามความในข้อ 
๔๗ หรือลงมตไิม่ใหต้ราเปน็ข้อบัญญตัิตามความในข้อ ๕๒ ให้ถือวา่ร่างข้อบัญญัตนิัน้เปน็อันตกไปเว้นแต่
กฎหมายะกําหนดไว้เปน็อย่างอ่ืน 

ห้ามเสนอญตัติร่างข้อบัญญตัิท่ีมหีลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติท่ีตกไปตามวรรค
หนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก เวน้แต่ประธานสภาท้องถิน่จะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปล่ียนแปลงไป 

ความในวรรคหนึง่และวรรคสองให้ใช้แก่ญตัติเกี่ยวกับกจิการของสภาท้องถิ่นดว้ยโดย
อนุโลม 

ข้อ ๕๔ ญัตตขิอให้สภาท้องถิ่นมีมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากตาํแหนง่เนือ่งจากมี
ความประพฤติในทางท่ีจะนาํมาซึง่ความเส่ือมเสีย หรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิน่ 
หรือกอ่ความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนเปน็สมาชิกอยู่ ให้ย่ืนเปน็หนังสือ
ล่วงหน้าและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน่เข้าช่ือเสนอจํานวนไมน่้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิน่
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งสมาชิกสภาท้องถิน่ท่ีถูกย่ืนญัตติให้สภาท้องถิ่นมีมติใหพ้้นจาก
ตําแหนง่เปน็หนังสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สองวันก่อนวันประชุมพิจารณาญัตตดิังกล่าว เพ่ือเตรียม
หลักฐานช้ีแจงแก้ขอ้กล่าวหา เว้นแต่เป็นการพ้นวิสัยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได ้ ให้ประธานสภาท้องถิน่
บันทึกเหตุผลไว้เปน็หนังสือและนําแจ้งท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือทราบก็เปน็การเพียงพอแล้ว 

ข้อ ๕๕ การขอถอนญัตตหิรือคาํแปรญตัติหรือการแกไ้ขข้อความในญัตติร่างข้อบญัญตัิซึ่ง
เป็นเหตุให้เปล่ียนหลักการของร่างข้อบญัญตั ิ การขอถอนช่ือจากการเปน็ผู้รับรอง หรือจากการเปน็ผู้
ร่วมกันเสนอญตัต ิ จะกระทําเมื่อใดก็ได้เวน้แตญ่ัตตินัน้ได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้วตอ้งได้รับความยินยอม
จากท่ีประชุมสภาท้องถิน่ หรือคาํแปรญตัติในช้ันคณะกรรมการแปรญัตติตอ้งได้รับความยินยอมจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตต ิ

ญัตติท่ียังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ หรือคําแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปรญตัติไมอ่ยู่ใน
บังคับของวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๕๖ ญัตตหิรือคําแปรญัตติใดท่ีถึงวาระพิจารณาในท่ีประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอ หรือผู้แปร
ญัตติไมข่ออภิปรายหรือไม่อยู่ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินัน้ 

ถ้าผู้บรหิารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญตัตหิรือผู้แปรญตัตติามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นอาจ
มอบหมายเปน็หนังสือให้รองผู้บรหิารท้องถิน่ เลขานุการผู้บรหิารท้องถิน่ ท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเปน็ผู้
อภิปราย ช้ีแจง หรือแถลงแทนก็ได ้

ในกรณีท่ีราษฎรเปน็ผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัตติามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอ
ข้อบัญญตัิท้องถิ่นใหป้ระธานสภาท้องถิ่นแจ้งผู้แทนของผู้เข้าช่ือไม่เกินสามคนให้เขา้ร่วมประชุมสภา
ท้องถิน่ เพ่ืออภิปรายช้ีแจงหรือแถลงเกี่ยวกับรา่งข้อบญัญตัินัน้ทุกครั้ง 

ข้อ ๕๗ ในกรณีท่ีสภาท้องถิ่นครบวาระหรือมกีารยุบสภา ญัตติใด ๆ ซึ่งท่ีประชุมสภา
ท้องถิน่ยังไม่ได้พิจารณา หรือพิจารณาแล้วยังไม่เสร็จใหเ้ป็นอันตกไป 

 

 

 

ข้อ 56วรรคสาม เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔    
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หมวดหมวดหมวดหมวด    ๔๔๔๔    

งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ    

ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบญัญตังิบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นย่ืนต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและ
วิธีการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

ข้อ ๕๙ การแปรญตัติร่างขอ้บัญญตัิงบประมาณ จะกระทําได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือ
การขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย และต้องมีจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกบัการเสนอ
ญัตติคําแปรญตัติใหเ้สนอล่วงหนา้เปน็หนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญตัติภายในระยะเวลาท่ี
สภาท้องถิน่กําหนดตามขอ้ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ใหแ้ปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม ่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปล่ียนแปลงความ
ประสงค์ของจํานวนเงนิท่ีขออนุมตัิจ่าย เวน้แต่จะไดร้ับคํารับรองจากผู้บริหารท้องถิน่ หรือคําแปรญัตติ
นั้นผู้บริหารท้องถิ่นเปน็ผู้แปรญัตต ิ

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ใหแ้ปรญตัติในรายการและจํานวนเงนิซึง่มีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้
(๑) ดอกเบี้ยและเงนิส่งใช้ตน้เงนิกู ้
(๒) รายจ่ายซึ่งเปน็จํานวนเงนิท่ีต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปญัหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม ่ ให้ประธานสภาท้องถิน่

เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิน่เสนอญตัตขิอให้ปดิ
อภิปราย เพ่ือให้ลงมติวา่จะรับหลักการแห่งร่างข้อบญัญัติงบประมาณหรอืไม ่ หรอืส่งให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิน่พิจารณากอ่นรบัหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน่รบัรองไมน่้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิก
สภาท้องถิน่ท่ีอยู่ในท่ีประชุม 

หมวดหมวดหมวดหมวด    ๕๕๕๕    

การอภปิรายการอภปิรายการอภปิรายการอภปิราย    

ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิน่ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคําใดต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือ
ขึ้นพ้นศรีษะ เมื่อประธานสภาท้องถิน่อนญุาตแล้วจึงกล่าวได ้โดยให้ยืนกล่าว ณ ท่ีของตน หรอื ณ ท่ีซึ่ง
จัดไว้ก็ได ้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิ่นต้องใหโ้อกาสแก่ผู้เสนอญตัตหิรือผู้แปรญตัตอิภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้
เสนอญตัติหรอืผู้แปรญตัติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครัง้ละหนึ่งคน 

ข้อ ๖๔ เมื่อผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติได้อภิปรายแล้ว ถ้ามีผู้ใดค้านก็ให้ผู้นัน้อภิปรายเมื่อผู้
คัดค้านอภิปรายแล้วถา้ผู้ใดจะสนับสนุนผู้เสนอหรือผู้แปรญตัตกิ็ให้ผู้นัน้อภิปรายและประธานสภา
ท้องถิน่ต้องให้อภิปรายสลับกันไป 

ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมม่ีผู้ประสงค์จะอภิปรายแต่อกีฝ่ายหนึ่งมีผู้ประสงค์จะอภิปรายอยู่ให้
ประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ประสงค์อภิปรายนัน้อภิปรายตอ่เนื่องกันได ้

เมื่อได้อนญุาตให้อภิปรายซอ้นไปคนหนึง่แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นถามว่า ผู้ใดจะ
อภิปรายในทางตรงกนัขา้ม ถ้ามีก็ให้ประธานสภาท้องถิน่อนญุาตให้อภิปราย แล้วดาํเนินการให้อภิปราย
สลับกันต่อไป ถ้าไม่มีก็ใหป้ระธานสภาท้องถิ่นอนุญาตใหอ้ภิปรายตอ่เนื่องไปได ้

 



17 

ถ้ามีผู้ยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาท้องถิน่จะอนุญาตให้ผู้ใดอภิปรายก่อนกไ็ด้
แต่ใหค้ํานงึถงึผู้เสนอ ผู้รับรองและผู้ท่ียังไม่ได้อภิปรายดว้ย 

ข้อ ๖๕ ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเปน็การปดิอภิปราย หรือถา้มแีตป่ระธานสภา
ท้องถิน่เหน็วา่ได้อภิปรายกนัพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิน่จะเสนอให้ท่ีประชุมวนิิจฉัยว่า ควรจะ
ปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได ้เวน้แตก่ารอภิปรายตามความในข้อ ๗๒ 

เมื่อปดิอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิน่เสนอให้ท่ีประชุมลงมต ิ

ข้อ ๖๖ เมื่อประธานสภาท้องถิน่เตอืนสมาชิกสภาท้องถิน่ให้รกัษาระเบียบการประชุม
สมาชิกสภาท้องถิน่ต้องปฏิบัตติามทันที 

ข้อ ๖๗ ถ้าประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้ใดใช้เวลาอภิปรายครั้งใดเกินสมควรแก่
เรื่องและยังมีผู้อื่นประสงค์จะอภิปรายต่อไปอีก ประธานสภาท้องถิ่นอาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายเสียกไ็ด้
เมื่อได้อภิปรายมาครบสิบนาทีแล้ว 

ข้อ ๖๘ สมาชิกสภาท้องถิน่จะต้องอภิปรายเฉพาะเรื่องท่ีกําลังปรึกษากันอยู่เท่านัน้จะกล่าว
ข้อความซ้ําหรือนอกประเดน็และจะใช้ถ้อยคําหยาบคาย ใส่ร้ายเสียดสีผู้ใดไม่ได ้ หรือกล่าวถึงช่ือบุคคล
ใดๆ เว้นแต่กรณีจําเปน็ 

ห้ามไม่ให้สมาชิกสภาท้องถิน่นําเอกสารใดๆ มาอ่านใหท่ี้ประชุมสภาท้องถิ่นฟัง เวน้แต่กรณี
จําเป็นและห้ามไม่ใหน้ําวัตถใุดๆเขา้มาแสดงในท่ีประชุมสภาท้องถิน่เวน้แต่ประธานสภาท้องถิน่จะอนุญาต 

ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว หรือเรือ่งอ่ืนใดอันเป็นท่ีเสียหาย อาจยืนและยกมือขึน้
พ้นศีรษะ ณ ท่ีของตนเพ่ือเป็นการขออนญุาต เมื่อประธานสภาท้องถิน่ได้อนุญาตแล้วจึงให้กล่าวแกห้รือ
ช้ีแจงข้อเท็จจรงิได ้

ข้อ ๖๙ ข้อความใดๆ อันเกี่ยวกบัความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่นัน้ หรือประโยชน์สําคญัของทางราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจร้องขอตอ่ประธานสภาท้องถิ่น
ไม่ให้นาํมาอภิปรายหรือเปิดเผย แต่ถา้สมาชิกสภาท้องถิน่ร้องขอต่อประธานสภาท้องถิน่ไม่ให้นํามา
อภิปรายหรือเปดิเผย ต้องมผู้ีรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญตัตแิละให้ดําเนนิการตามมตขิองสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๗๐ เมื่อเหน็วา่ มีผู้กระทําผิดระเบียบการประชุมในหมวดนี ้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจยืน
และยกมือขึน้พ้นศรีษะ เพ่ือร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นใหร้ักษาระเบียบการประชุมได้ให้ประธานสภา
ท้องถิน่เปน็ผู้วนิิจฉัยว่า ไดม้กีารฝ่าฝืนระเบียบหรือไม ่

คําวนิิจฉัยของประธานสภาท้องถิน่ในข้อท่ีว่ามีผู้กระทําผิดระเบียบการประชุมตามวรรค
หนึ่งหรือไม ่เป็นเด็ดขาด ห้ามไม่ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิน่อภิปรายในเรื่องนี้ต่อไป 

ข้อ ๗๑ ขณะอภิปรายอยู่นั้น ถ้าประธานสภาท้องถิน่ยืนขึน้ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ผู้กําลัง
อภิปรายหรือจะขออภิปรายต้องระงบัการอภิปรายของตนไว ้ แล้วนัง่ลงทันที และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ท้ังหลายซึ่งอยู่ในท่ีประชุมนัน้ต้องนั่งฟังประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๗๒ การอภิปรายในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิน่ผู้ใดถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทาง
ท่ีจะนํามาซึง่ความเส่ือมเสีย หรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิน่ หรือกอ่ความไม่สงบ
เรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีตนเปน็สมาชิกอยู่ หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามความ
ในหมวด ๙ แห่งระเบียบนี ้ สมาชิกสภาท้องถิน่ผู้นัน้มสิีทธิอภิปรายได้จนหมดข้อสงสัย ห้ามไม่ใหร้วบรดั
อภิปรายเพ่ือลงมติ    
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    หมวดหมวดหมวดหมวด    ๖๖๖๖        
        การลงมติการลงมติการลงมติการลงมติ    

    
ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมีสองวธิ ีคือ 
(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย 
(๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ 

ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปดิเผยมวีิธปีฏิบัตอิย่างใดอย่างหนึง่ดงัต่อไปนี ้
(๑) ยกมือขึน้พ้นศีรษะ 
(๒) ยืนขึ้น 
(๓) เรียกช่ือสมาชิกตามลําดบัอักษรใหอ้อกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
การออกเสียงลงคะแนนเปดิเผย ให้ใช้วธิียกมือขึ้นพ้นศรีษะ แตถ่้าผู้บริหารท้องถิน่ร้องขอ

หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ไมน่อ้ยกว่าสามคนร่วมกนัเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาท้องถิน่ ให้ออกเสียง
ลงคะแนนเปดิเผยตาม (๒) หรือ (๓) เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิน่มีมติเห็นชอบแล้ว ก็ให้ใช้วธิีออกเสียง
ลงคะแนนตามนัน้ 

ข้อ ๗๕ ผู้บริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกท่ีอยู่ใน
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นมีสิทธเิสนอญตัตขิอให้ออกเสียงลงคะแนนลับได ้ การเสนอญตัตดิังกล่าวนี้สามารถ
เสนอด้วยวาจา ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิน่มีมติเห็นชอบก็ให้ดําเนนิการตามนัน้ 

การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึง่ ให้ใช้วิธียกมือขึน้พ้นศรีษะ  
การออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองท่ีเจ้าหน้าท่ีจัด

ให้ โดยผู้เหน็ดว้ยให้เขียนเครื่องหมายถกู (_) ผู้ไม่เหน็ด้วยให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (_) ส่วนผู้ไม่
ออกเสียงใหเ้ขียนเครือ่งหมายวงกลม ( Ο ) ให้ประธานท่ีประชุมเรียกช่ือสมาชิกสภาท้องถิน่ตามลําดับ
อักษร มานาํซองใส่ดว้ยตนเองลงในหีบท่ีจัดไว้ต่อหนา้ประธานท่ีประชุม 

ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้งใหป้ระธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถิน่
อยู่ในท่ีประชุมครบจํานวนเป็นองค์ประชุมหรือไม ่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิน่อยู่ในท่ีประชุมไมค่รบจํานวน
เป็นองค์ประชุม จะทําการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได ้

ข้อ ๗๗ สมาชิกสภาท้องถิน่คนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึง่ในการออกเสียงลงคะแนน 
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งทําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม หรอืสมาชิก

สภาท้องถิน่ท่ีได้รับเลือกใหทํ้าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมตามข้อ ๒๖ และขอ้ ๒๙ วรรคสาม มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่นได ้โดยไมต่้องลงมาจากท่ีนัง่ประธานสภาท้องถิน่ก็ได ้

ข้อ ๗๘ ลําดบัการลงมตินัน้ ให้ลงมติในญตัติสุดท้ายก่อน แล้วย้อนเป็นลําดับไปตามญัตติตน้ 
แตค่วามความผิดพลาดของการเรียงลําดับดังกล่าวมานีไ้ม่เป็นเหตุให้มติท่ีได้ลงคะแนนและนับคะแนน
เสร็จแล้วนัน้เสียไป 

มติในกรณีนี้ให้ถือเอาคะแนนเสียงมากท่ีสุดของญตัตแิตล่ะญตัติท่ีลงมติตามลําดับนัน้  

ข้อ ๗๙ ถ้ามีปญัหาซับซ้อนเป็นท่ีเข้าใจยาก ประธานสภาท้องถิน่หรอืท่ีประชุมสภาท้องถิน่
อาจแยกประเดน็ออกให้ลงมติเป็นตอนๆ ไปกไ็ด ้
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ข้อ ๘๐ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นถามท่ีประชุมสภาท้องถิ่นวา่ ในเรื่องท่ีมีผู้เสนอนัน้จะมีผู้ใด
เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่ถ้าไม่มีก็ใหถ้ือวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบดว้ย 

ข้อ ๘๑ เมื่อได้นบัคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ประธานสภาท้องถิน่ต้องประกาศคะแนนเสียงให้ท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเรื่องใดกฎหมายบญัญัตวิ่าตอ้งมคีะแนนเสียงถึงจํานวนเท่าใดเปน็พิเศษ
แล้ว ก็ให้ประกาศด้วยว่าไดม้ีคะแนนเสียงข้างมากครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกาํหนดไวห้รือไม่ดว้ย 

ข้อ ๘๒ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาในท่ีประชุมสภาท้องถิน่ ขณะท่ีประชุมสภาท้องถิน่
เริ่มลงคะแนนเสียงแล้ว 

(๑) ในกรณีลงคะแนนเปดิเผย สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน
ร่วมกับฝ่ายท่ียังนับคะแนนไม่เสร็จได ้แต่จะออกเสียงลงคะแนนร่วมกับฝ่ายนับคะแนนเสร็จแล้วไม่ได ้

(๒) ในกรณีลงคะแนนลับ สมาชิกสภาท้องถิน่ผู้เขา้มานัน้มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได้กอ่นท่ี
ประธานสภาท้องถิ่นส่ังให้นบัคะแนนเสียง 

ข้อ ๘๓ การลงมติในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิน่ถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทางท่ีจะ
นํามาซึ่งความเส่ือมเสีย หรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนข์องสภาท้องถิน่ หรือก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีตนเปน็สมาชิกอยู่ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิน่ลงมตแิตเ่พียงว่าควร
ให้ผู้ถูกกล่าวหานัน้ขาดจากสมาชิกภาพหรือไม ่ การลงมตดิังกล่าวนี้ให้ออกเสียงลงคะแนนลับและต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาท้องถิน่ท้ังหมดเท่าท่ีมอียู่ 

เมื่อสภาท้องถิ่นลงมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีถูกกล่าวหาผู้ใดขาดจากสมาชิกภาพให้
ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งใหส้มาชิกสภาท้องถิน่ผู้นัน้ทราบโดยเร็ว แต่ไม่ให้เกนิสามวนันับแต่วนัท่ีสภา
ท้องถิน่ได้ลงมต ิ

ข้อ ๘๔ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีผู้รบัรองไมน่้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าท่ีมอียู่หรอืผู้บรหิารท้องถิน่ เช่ือว่ามกีารนับคะแนนเสียงผิดมีสิทธิ
ร้องขอให้นบัคะแนนเสียงใหม่ไดอี้กครั้งหนึ่ง โดยสามารถร้องขอด้วยวาจา ให้ประธานท่ีประชุมจัดใหม้ี
การนบัคะแนนเสียงใหม ่

การร้องขอให้นบัคะแนนเสียงใหม ่ ให้กระทําได้เพียงครั้งเดียว และตอ้งดําเนนิการก่อนเริ่ม
เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป 

การนบัคะแนนเสียงใหมต่ามวรรคหนึ่ง กรณีท่ีเปน็การลงคะแนนเสียงเปิดเผย ให้ประธานท่ี
ประชุมจัดใหม้ีการออกเสียงลงคะแนนใหม ่โดยใช้วธิีเรียกช่ือลงคะแนนตามข้อ ๗๔ (๓) 

ข้อ ๘๕ ในการลงมติครั้งใด เมื่อนบัคะแนนเสียงแล้วปรากฏว่าคะแนนเสียงรวมกนัท้ังหมดมี
จํานวนมากกวา่จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุมในคราวนัน้ ให้ทําการลงมติใหมโ่ดยใช้วธิีเรียกช่ือ
ลงคะแนนตามข้อ ๗๔ (๓) 

ข้อ ๘๖ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแตม่ีกฎหมายบัญญัตเิป็นอย่างอ่ืน 
ในกรณีท่ีมคีะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเปน็การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยหรือออกเสียง

ลงคะแนนลับ ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่โดยเปดิเผยเปน็เสียงช้ีขาด และประธาน
ท่ีประชุมจะใหเ้หตุผลดว้ยหรือไมก่็ได ้
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หมวดหมวดหมวดหมวด    ๗๗๗๗    
กระทู้กระทู้กระทู้กระทู้ถามถามถามถาม    

ข้อ ๘๗ กระทู้ถาม คือ คําถามซึง่สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บรหิารท้องถิ่น
เกี่ยวกบัข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกบังานในหน้าท่ีของผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ ๘๘ กระทู้ถามม ี๒ ประเภท คือ 
(๑) กระทู้ถามท่ัวไป 
(๒) กระทู้ถามด่วน 

ข้อ ๘๙ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งคําถามและซกัถามได้แต่เพียงผู้เดียว
การตั้งกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี ้

ข้อ ๙๐ กระทู้ถามต้องไมม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงัต่อไปนี ้
(๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่รา้ย 
(๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก 
(๓) ในเรื่องท่ีไดต้อบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้ววา่ไมต่อบ หรือท่ีตกไป 
(๔) เป็นเรื่องท่ีมีประเด็นคาํถามซ้ํากบักระทู้ถามซึง่มีผู้เสนอมาก่อน 
(๕) เพ่ือให้ออกความเหน็ 
(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
(๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระสําคญั 
(๘) เพ่ือทราบกิจการส่วนตวัของบคุคลใดๆ เว้นแต่ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีราชการ 
กระทู้ถามท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามท่ีต้องห้ามไม่ใหถ้าม ห้ามประธานสภา

ท้องถิน่บรรจุกระทู้ถามท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการประชุม และเมื่อประธานสภา
ท้องถิน่วนิิจฉัยว่าเปน็กระทู้ถามท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้กระทู้ถามนัน้ตกไป คําวินิจฉัยของ
ประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เปน็ท่ีสุด 

ข้อ ๙๑ กระทู้ถามซึง่ต้องห้ามตามข้อ ๙๐ (๓) (๔) นัน้ จะตัง้ถามขึน้ใหมไ่ดใ้นเมื่อมี
สาระสําคัญต่างกัน หรือเหตุการณ์ในขณะท่ีมีกระทู้ถามครั้งนั้นไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเมื่อมีกระทู้ถามครั้ง
ก่อน 

ข้อ ๙๒ การตัง้กระทู้ถามท่ัวไปให้เสนอล่วงหนา้เปน็หนงัสือย่ืนต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี
ข้อความเป็นคาํถามในขอ้เท็จจริง หรือนโยบายของผู้บรหิารท้องถิน่ 

ข้อเท็จจรงิท่ีอ้างประกอบกระทู้ถามท่ัวไปต้องเป็นข้อเท็จจริงท่ีผู้ตัง้กระทู้ถามรบัรองวา่
ถูกตอ้ง แม้ไมไ่ด้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามท่ัวไปกต็าม และถ้าจําเป็นจะต้องมคีําช้ีแจงประกอบก็ให้
ระบแุยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 

คําถาม ข้อเท็จจรงิ ตลอดจนคําช้ีแจงประกอบ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้ําซาก หรือมี
ลักษณะเปน็การอภิปราย 

ข้อ ๙๓ การตั้งกระทู้ถามด่วนต้องเปน็เรือ่งท่ีเกี่ยวกบัประโยชน์สําคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่หรอืเหตฉุุกเฉินท่ีมีความจําเป็นรีบด่วนเพราะเปน็ภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดขีองประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารท้องถิน่จะต้องรบีช้ีแจงหรือ
ดําเนินการโดยทันที 
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ในกรณีท่ีสงสัย ให้เป็นอํานาจของประธานสภาท้องถิ่นท่ีจะวนิิจฉัยว่ากระทู้ถามนั้นเป็น
กระทู้ถามท่ัวไปหรือกระทู้ถามดว่น 

ข้อ ๙๔ กระทู้ถามด่วน ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนงัสือย่ืนต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีหัวข้อ
เรื่องท่ีจะตัง้กระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นรบีจัดส่งกระทู้ถามนัน้ ไปยังผู้บรหิารท้องถิน่เพ่ือเตรียม
ตอบและใหแ้จ้งไปด้วยว่าไดก้ําหนดจะให้ผู้ตัง้กระทู้ถาม ถามกระทู้เรื่องนั้นในการประชุมครัง้ใดการ
กําหนดเวลาดังกล่าวนั้นใหป้ระธานสภาท้องถิน่คํานึงถึงความสําคัญของเหตุการณ์และความสนใจของ
ประชาชน 

ข้อ ๙๕ กระทู้ถามท่ัวไปให้ประธานสภาท้องถิน่จัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
เตรียมตอบ และใหบ้รรจุเขา้ระเบียบวาระภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิน่ 

ข้อ ๙๖ เมื่อถงึระเบียบวาระสําหรบักระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตใหถ้ามไป
ตามลําดับ 

ถ้ามีกระทู้ถามด่วน ให้ประธานสภาท้องถิน่อนุญาตให้ถามก่อนตามลําดับความเร่งดว่นของ
กระทู้ถามด่วน ในการถามไม่ให้ชี้แจงหรืออ่านคําช้ีแจงประกอบ 

ข้อ ๙๗ ผู้ตั้งกระทู้ถามมสิีทธิถอนกระทู้ถามของตนเมือ่ใดก็ได ้ เมื่อถอนกระทู้ถามแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นจําหน่ายกระทู้ถามนั้นและห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นย่ืนกระทู้ถามในเรื่องเดียวกนันัน้อีก 

เมื่อถงึระเบียบวาระสําหรับกระทู้ถาม ถ้าผู้ตัง้กระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในท่ีประชุมสภา
ท้องถิน่ ให้ถือวา่ได้ถอนกระทู้ถามนั้น 

ถ้าสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามส้ินสุดลง ให้ถือวา่กระทู้ถามนั้นตกไป 

ข้อ ๙๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นไดต้อบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมสิีทธซิักถามได้อีกสาม
ครั้งเว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะคําตอบยังไม่หมดประเด็นท่ีซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

การซักถามนัน้ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิท่ีจะช้ีแจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าท่ีจําเปน็แต่ต้องไม่
เป็นการอภิปราย 

ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเหน็ว่าเรื่องนัน้ ๆ ยังไม่ควรเปดิเผยเพราะ
เกี่ยวกบัประโยชน์สําคญัของทางราชการ ในกรณีท่ีไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บรหิารท้องถิ่นแจ้งให้สภา
ท้องถิน่ทราบภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๙๕ 

ข้อ ๙๙ ผู้บริหารท้องถิ่นจะขอเล่ือนการตอบกระทู้ถามในท่ีประชุมสภาท้องถิน่กไ็ด้แต่ตอ้ง
ช้ีแจงเหตุผลในท่ีประชุมสภาท้องถิน่และใหแ้จ้งด้วยว่าจะตอบเมื่อใด 

หากสภาท้องถิน่เหน็วา่ ระยะเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดแจ้งตอบกระทู้ตามวรรคหนึ่ง
นานเกินไป สภาท้องถิ่นจะมมีติกําหนดให้ผู้บรหิารตอบกระทู้ถามก่อนนัน้กไ็ด ้

ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิน่ครัง้หนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิน่คนหนึง่จะตั้งกระทู้ถาม
เกินกว่าหนึ่งกระทู้ไมไ่ด ้เว้นแตป่ระธานสภาท้องถิ่นอนญุาต 

ข้อ ๑๐๑ กระทู้ถามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นยังไมไ่ดต้อบให้ระงับไปเมื่อ 
(๑) ครบอายุของสภาท้องถิน่ 
(๒) มีการยุบสภาท้องถิ่น 
(๓) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น 
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหนง่ 
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ข้อ ๑๐๒ เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัได้รับข้อสอบถามจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวดัตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญตัิองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ให้จัดส่งข้อสอบถามนั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวดั หรือหวัหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าดว้ย
ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน ภายในสามวันนับแตว่ันท่ีไดร้ับข้อสอบถามจากสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนจังหวดั และให้กาํหนดวนั เวลา ท่ีจะตอบข้อสอบถามในการประชุมสภาคราวใดไว้ดว้ย 

กรณีผู้วา่ราชการจังหวัด หรือหวัหน้าหน่วยงานราชการมาช้ีแจงด้วยวาจา หากยังไมห่มด
ประเดน็ท่ีสอบถาม และประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัอนญุาตผู้เสนอข้อสอบถามมีสิทธิ
สอบถามได้อีกสามครัง้    

หมวดหมวดหมวดหมวด    ๘๘๘๘    
คณะกรรมการสภาทอ้งถิน่คณะกรรมการสภาทอ้งถิน่คณะกรรมการสภาทอ้งถิน่คณะกรรมการสภาทอ้งถิน่    

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิน่ม ี๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่

ไม่เกนิเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้เปน็สมาชิก

สภาท้องถิน่ มีจํานวนไม่นอ้ยกว่าสามคนแต่ไมเ่กินเจ็ดคน 
กรณีองค์การบรหิารส่วนจังหวดั บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

เป็นคณะกรรมการวิสามญัท้ังคณะไม่ได ้
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอช่ือผู้เป็นหรือ

มิไดเ้ป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามญัได้ไมเ่กินหนึง่ในส่ีของ
จํานวนกรรมการวิสามญัท้ังหมด 

ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิน่ มีหนา้ท่ีกระทํากจิการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ
อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

สภาท้องถิน่อาจแตง่ตั้งคณะกรรมการวิสามญั เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ 

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคบัข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิน่มีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิน่หรอืบุคคลท่ีไมไ่ด้เปน็สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความ
จําเป็นแกก่ิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ดังนี ้

(๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญตัตริ่างขอ้บัญญัต ิ
(๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจําเปน็ คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียด

ในกิจการซึ่งเปน็หน้าท่ีของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
เพ่ือพิจารณา 
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ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าท่ีเมื่อ 
(๑) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอ่ประธานสภาท้องถิน่ 
(๒) ตาย 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิน่ของผู้นัน้ส้ินสุดลง 
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิน่ขึน้ใหม ่หรืองานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จส้ินลง 
(๕) สภาท้องถิน่มีมติให้พ้นจากหน้าท่ี 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคบัข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิน่หรือบคุคลท่ีไม่ได้เปน็สมาชิกสภาท้องถิน่แล้วแต่กรณีใน
กรณีท่ีมาชิกสภาท้องถิ่นเปน็ผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเปน็ผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รบัรอง 

การเสนอช่ือใหเ้สนอไดโ้ดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเปน็อย่างอ่ืน และให้นํา
วิธีการเลือกตามขอ้ ๑๒ มาใช้บังคบัโดยอนโุลม 

ข้อ ๑๐๘ เมื่อมญีัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิน่
ส่งญัตตนิั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ซึ่งมหีนา้ท่ีตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญตัตินัน้หรือ
ส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิน่ตั้งขึน้เพ่ือพิจารณาญตัตนิั้น 

ข้อ ๑๐๙ การนดัประชุมและเปดิประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิน่ครั้งแรก ให้เปน็หนา้ท่ี
ของเลขานกุารสภาท้องถิน่ 

ให้คณะกรรมการสภาท้องถิน่คณะหนึง่ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานกุารจาก
กรรมการสภาท้องถิน่คณะนัน้ๆ 

ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิน่ต้องมกีรรมการมาประชุมไมน่้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปน็องคป์ระชุม 

มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน
กรรมการออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบญัญตัิท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบญัญตัินัน้ตาม
ร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมท้ังรายงานย่อย่ืนต่อประธานสภาท้องถิน่ 

รายงานย่อตามวรรคหนึง่อย่างน้อยต้องระบวุ่า ไดม้ีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือ
ข้อใดบา้ง การแปรญตัตแิละมติของคณะกรรมการแปรญตัตเิกี่ยวดว้ยการแปรญตัตนิั้นเป็นประการใด
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญตัต ิตลอดจนการสงวนคําแปรญตัตดิ้วย 

ข้อ ๑๑๑ ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใดดําเนนิกิจการ
ของสภาท้องถิน่นอกสมัยประชุมได ้แต่ท้ังนีไ้ม่ใหป้ระชุมเกินสามครัง้ 

การประชุมเกนิกวา่กําหนดตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดเ้มื่อมีเหตุจําเปน็และได้รบัอนุมัติจาก
ประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑๒ เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบคุคลใดมาแถลงขอ้เท็จจรงิหรือแสดง
ความคิดเหน็ในการกระทําหรือเรื่องท่ีพิจารณาอยู่นั้น ให้เชิญในนามของประธานกรรมการคณะนั้น 
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ข้อ ๑๑๓ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ หรือผู้ท่ีได้รับอนญุาตจากประธานกรรมการสภาท้องถิ่นมสิีทธิเขา้ฟังการประชุม
ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นได ้เวน้แต่เปน็การประชุมลับ 

ในกรณีเป็นการประชุมลับ ผู้มีสิทธเิข้าฟังการประชุมจะตอ้งเปน็ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการ
ประชุม ซึ่งได้รบัอนญุาตจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นนั้นเท่านัน้ 

ผู้มีสิทธิเข้าไปนัง่ฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึง่และวรรคสอง 
จะแสดงความเหน็ได้เมื่อประธานกรรมการสภาท้องถิน่อนุญาตหรือขอให้แสดงความคิดเห็น 

ข้อ ๑๑๔ ภายใต้บังคับข้อ ๑๑๓ ผู้เสนอญัตต ิ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธไิปช้ีแจง แสดง
ความคิดเหน็ต่อคณะกรรมการแปรญตัติได้ตลอดระยะเวลาการพิจารณาญตัตนิั้น ส่วนผู้แปรญัตตนิั้นมี
สิทธิชี้แจงได้เฉพาะท่ีได้ขอแปรญตัตไิว ้

ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิน่จะกาํหนดนัดประชุมเมือ่ใด ให้แจ้งให้ผู้บรหิารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้เสนอญัตต ิและผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่นอ้ยกวา่ย่ีสิบส่ีชัว่โมงก่อนกําหนดเวลา
นัดประชุม 

เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิน่ตามกําหนดท่ีนัดหมาย ถ้าผู้แปรญตัตไิม่มา
ช้ีแจงตามนัดเป็นเวลาเกนิกว่าสามสิบนาที นับแต่เวลาท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวนั
นั้นใหถ้ือวา่ผู้แปรญตัติได้ถอนคําแปรญัตตนิั้นแล้ว เว้นแต่ผู้แปรญตัติจะมคีวามจําเปน็ท่ีไมอ่าจมาช้ีแจงได้
และการประชุมเรื่องนัน้ยังไม่เสร็จส้ิน คณะกรรมการสภาท้องถิน่จะรบัพิจารณาคาํแปรญตัตนิั้นต่อไปก็
ได ้

ข้อ ๑๑๖ หากคณะกรรมการสภาท้องถิน่ดําเนนิการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีสภาท้องถิน่
กําหนดใหป้ระธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยดว่น 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าอยู่ในสมัยประชุม ให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอต่อท่ีประชุมสภา
ท้องถิน่ เพ่ือลงมติใหข้ยายเวลาท่ีได้กาํหนดไว ้ หรอืใหด้ําเนินการตามท่ีสภาท้องถิน่เหน็สมควรแต่ถ้าอยู่
นอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาท้องถิน่มีอํานาจประชุมนอกสมัยประชุมไดต้ามข้อ ๑๑๑วรรค
หนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอาํนาจอนญุาตขยายเวลาท่ีกําหนดไวไ้ดต้ามท่ีเหน็สมควรแล้วรายงานให้
สภาท้องถิน่ทราบ ในการประชุมสภาท้องถิน่สมัยตอ่ไป 

หมวดหมวดหมวดหมวด    ๙๙๙๙    
การรกัษาระเบยีบและความสงบเรยีบรอ้ยการรกัษาระเบยีบและความสงบเรยีบรอ้ยการรกัษาระเบยีบและความสงบเรยีบรอ้ยการรกัษาระเบยีบและความสงบเรยีบรอ้ย    

ข้อ ๑๑๗ ท่ีประชุมสภาท้องถิน่เปน็สถานท่ีท่ีควรแกก่ารเคารพ ผู้เข้าไปจะต้องแตง่กาย
สุภาพประพฤติตนให้เรียบรอ้ย และอยู่ ณ ท่ีซึ่งจัดไว ้

การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้บริหารท้องถิ่นนัน้ ให้แต่งเครื่องแบบ ชุดสากลนิยม 
ชุดพระราชทาน หรือตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นกาํหนด 

ในขณะท่ีกําลังประชุม ห้ามบคุคลภายนอกเข้าไปในท่ีซึง่จัดไว้สําหรบัสมาชิกสภาท้องถิน่
ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาท้องถิน่ 

ประธานสภาท้องถิ่นมอํีานาจอนุญาตใหป้ระชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ
สภาท้องถิน่ได ้ตามระเบียบท่ีสภาท้องถิน่กําหนด 
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ข้อ ๑๑๘ ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทําการดงัต่อไปนี ้
(๑) ใช้ถ้อยคําไม่สุภาพ กล่าวคําหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย 
(๒) แสดงกิริยาอันพึงรงัเกียจ 
(๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทําการใหเ้ส่ือมเสียเกียรติของท่ีประชุมสภาท้องถิน่

หรือจงใจกระทําการใดๆ อันเปน็เหตุรบกวนกิจการของท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
(๔) ขัดคาํส่ังของประธานสภาท้องถิน่ 

ข้อ ๑๑๙ ในขณะท่ีกําลังประชุมสภาท้องถิน่อยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้ หรือ
กระทําการฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมอํีานาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคําพูด หรือให้
กล่าวคาํขอขมาในท่ีประชุมสภาท้องถิน่ หรือห้ามไม่ให้พูดตอ่ไป หรือส่ังให้ผู้ละเมดิออกไปเสียจากท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได ้

ในกรณีขดัคาํส่ังประธานสภาท้องถิน่หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทําการเส่ือม
เกียรตขิองท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการกระทํานั้น หรือส่ังให้
ออกไปจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีกาํหนดเวลากไ็ด ้

ในกรณีประธานสภาท้องถิน่ส่ังให้ผู้ใดออกจากท่ีประชุม หากผู้นั้นขัดขืน ประธานสภา
ท้องถิน่มีอํานาจส่ังเจ้าหน้าท่ีซึ่งได้รบัแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิน่ให้ทําหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย
ของท่ีประชุมสภาท้องถิ่น นาํตัวผู้นั้นออกจากท่ีประชุมสภาท้องถิน่หรอืออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็
ได ้

ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึน้ในท่ีประชุมสภาท้องถิน่ จนประธานสภาท้องถิ่นเหน็
ว่าไม่สามารถจะรักษาระเบยีบการประชุมให้เป็นท่ีเรียบร้อยได ้ ประธานสภาท้องถิ่นมีอาํนาจส่ังหยุดพัก
การประชุมสภาท้องถิ่นไว้ชัว่คราว 

ข้อ ๑๒๑ ในกรณีท่ีท่ีประชุมสภาท้องถิน่เกดิอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถรกัษา
ระเบียบการประชุมไวไ้ด ้ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ังปิดประชุมสภาท้องถิน่ 

ข้อ ๑๒๒ คําส่ังประธานสภาท้องถิน่ตามความในหมวดนี้ให้เปน็เด็ดขาด 
 

หมวดหมวดหมวดหมวด    ๑๐๑๐๑๐๑๐    
การแถลงนการแถลงนการแถลงนการแถลงนโยบายโยบายโยบายโยบาย    

ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บรหิารท้องถิน่ขอแถลงนโยบายตอ่สภาท้องถิน่ตามกฎหมายวา่ด้วยการ
จัดตัง้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิน่
เป็นเรื่องด่วน 

เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นดําเนนิการให้
สมาชิกสภาท้องถิน่ซกัถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิน่ได้มีมติใหซ้ักถามและ
อภิปรายเปน็ประเด็นๆ ไป 

ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายท้ังในทางสนับสนุนและคัดค้าน
ในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบรหิารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่นัน้ ให้สําเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิน่อาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการ
ปฏิบัตแิละวิธกีาร ท่ีจะปฏิบตัิตามนโยบายนั้นๆ ด้วยกไ็ด ้
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ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นท่ีมีสิทธิจะอภิปรายตอบขอ้ซกัถามหรอืข้อคัดค้านของ

สมาชิกสภาท้องถิน่ 
เพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิน่จะตอบสมาชิกสภาท้องถิน่ท่ีซกัถาม หรือคดัค้านทีละคน

เป็นลําดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได ้

ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนัน้ นอกจากท่ีกําหนดไว้ในหมวดนีแ้ล้ว ให้นําความในหมวด ๕ 
มาใช้บังคบัโดยอนโุลม 

บทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาล    

ข้อ ๑๒๗ ระเบียบนี ้ ไมก่ระทบกระเทือนถึงการใดท่ีได้กระทําเสร็จแล้วก่อนใช้ระเบียบนี้
ส่วนการใดท่ียังอยู่ในระหว่างการดําเนินการใหด้ําเนนิการต่อไปตามระเบียบหรือข้อบังคับท่ีใช้อยู่ก่อน
วันท่ีระเบียบนี้ใช้บงัคบั 

ข้อ ๑๒๘ องค์การบรหิารส่วนตําบลท่ีมีการบรหิารในรูปแบบคณะผู้บรหิารอยู่ในวันท่ี
ระเบียบนี้ใช้บงัคับ การลงมติต่อไปนี ้ให้นําความในข้อ ๓๒ ข้อ ๕๔ ข้อ ๗๒ และขอ้ ๘๓ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

(๑) การลงมติให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตาํแหนง่ตามมาตรา ๖๔ (๗) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไ้ขเพ่ิมเตมิโดย
พระราชบัญญัต ิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งยังใช้บังคบัอยู่ตาม
ความในมาตรา ๓๗ แหง่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖ 

(๒) การลงมติให้ความเป็นนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลหรือรองนายกองคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบลส้ินสุดลงเฉพาะตวัตามมาตรา ๖๔/๑ (๔) แห่งพระราชบญัญตัิสภาตําบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไ้ขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งยังใช้บงัคับอยู่ตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญตัิสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตาํบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อ ๑๒๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใดท่ีมกีารบรหิารในรูปแบบคณะผู้บรหิาร อยู่ในวันท่ี
ระเบียบนี้ใช้บงัคับ หากคณะผู้บรหิาร ผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บรหิารท้องถิ่น พ้นจากตาํแหน่งให้นํา
ความในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการเลือกคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บรหิารท้องถิน่โดย
อนุโลม 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกคณะผู้บรหิาร ผู้บริหารท้องถิ่น หรือรอง
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวดัแตง่ตัง้สําหรับเทศบาล หรือใหน้ายอําเภอแตง่ตั้งสําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบล ภายในเจ็ดวนันับแต่วนัเลือก 

ข้อ ๑๓๐ คณะเทศมนตร ีหรือคณะผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนตําบล ตามกฎหมายท่ีใช้อยู่
ก่อนวันท่ีระเบียบนี้ใช้บงัคบั ให้อยู่ในความหมายของผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบนี ้

ข้อ ๑๓๑ ความในขอ้ ๔๘ ไม่ให้นํามาใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมกีารบรหิาร
ในรูปแบบคณะผู้บริหาร 
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ข้อ ๑๓๒ การประชุมเพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับคณะเทศมนตร ี หรือเทศมนตรีถูกกล่าวหาตาม
ความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นั้น เป็นการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ไม่ใช่การประชุมของสภาเทศบาล โดยให้นายอําเภอสําหรบัเทศบาลตาํบล หรือผู้ว่าราชการจังหวดั
สําหรบัเทศบาลเมอืงหรือเทศบาลนครเป็นประธานท่ีประชุมนัน้ และใหห้ัวหนา้กลุ่มส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิน่อําเภอหรือจังหวัด หรอืผู้ท่ีนายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี มอบหมายเปน็
เลขานกุาร และให้ปลัดเทศบาลเปน็ผู้ช่วยเลขานุการ 

การประชุมตามวรรคหนึง่ ให้เรียกประชุมรวมกันท้ังสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี
แตถ่้าคณะเทศมนตร ี หรือเทศมนตรคีนใดไม่รว่มประชุม ก็ให้ดําเนนิการประชุมตอ่ไปได ้ โดยให้เปน็การ
ประชุมลับ 

คณะเทศมนตรหีรือเทศมนตรซีึ่งถกูกล่าวหาให้มีสิทธิแถลงในท่ีประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประชา  มาลีนนท์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฎิบตัิราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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