ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
--------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบขอบังคับวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น เพื่อให
สอดคลองกับโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๓
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๙
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๒
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๓
(๘) ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๘
(๙) ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๑๐) ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๒
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิน่ ” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบล
“สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล และ
สภาองคการบริหารสวนตําบล
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี
และนายกองคการบริหารสวนตําบล
“รองผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายก
เทศมนตรี และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
“เลขานุการผูบ ริหารทองถิน่ ” หมายความวา เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เลขานุการนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
“ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
“ประธานสภาทองถิ่น” หมายความวา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ประธานสภาเทศบาล และประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
“รองประธานสภาทองถิ่น” หมายความวา รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
รองประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
“สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิก
สภาเทศบาล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล”
“เลขานุการสภาทองถิ่น” หมายความวา เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เลขานุการสภาเทศบาล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ปลัดเทศบาล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล
“ขอบัญญัต”ิ หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบัญญัติ และ
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
“ขอบัญญัติงบประมาณ” หมายความวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบล
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมสําหรับเทศบาล
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ตีความ วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธปี ฏิบตั ิเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
เมื่อมีปญหาโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้หรือกรณีที่ไมไดกําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหประธานสภาทองถิ่นเปนผูว ินิจฉัยและใชบังคับไปพลางกอน แลวใหประธานสภาทองถิ่น
นําขอโตแยงที่เกิดขึ้นเสนอตอผูวาราชการจังหวัด คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหใชบังคับไดเฉพาะ
ในการประชุมคราวนั้น และใหผูวาราชการจังหวัดรายงานพฤติการณดังกลาวตอปลัดกระทรวงมหาดไทย

๓
พิจารณา สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหเสนอตอนายอําเภอเพื่อพิจารณาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ
นายอําเภอใหใชบังคับไดเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และใหรายงานพฤติการณดังกลาวตอผูวาราชการ
จังหวัด เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
หมวด ๑
ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น และเลขานุการสภาทองถิ่น
ขอ ๖ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นครบตามจํานวนแลว ผูวาราชการ
จังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด หรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบล
ตองกําหนดใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมาประชุมสภาทองถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายวาดวย
องคกรปกครองสวนทองถิน่ นั้นกําหนด
ขอ ๗ ในการประชุมสภาทองถิ่นตามขอ ๖ ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
เลขานุการสภาทองถิน่ ชัว่ คราว เชิญสมาชิกสภาทองถิน่ ผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในทีป่ ระชุมสภาทองถิน่ คราวนั้น
เปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดไมยอมทําหนาที่ใหเชิญสมาชิก
สภาทองถิ่นผูม ีอายุสูงสุดรองลงมาตามลําดับ เพื่อทําหนาที่เลือกประธานสภาทองถิ่น
ในกรณีที่มีสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดมากกวาหนึ่งคน ใหใชวธิ ีจับสลาก
วิธีจับสลากเลือกประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว ใหผวู าราชการจังหวัดสําหรับองคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการใหคนที่มีอายุ
สูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนวา จะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมได ใหผูวาราชการ
จังหวัดหรือนายอําเภอจับสลากวา คนใดจะเปนคนจับสลากกอน แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และ
ขนาดอยางเดียวกัน มีจํานวนเทากับจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่มีอายุสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา
“ไดเปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดเปนประธานสภา
ทองถิ่นชั่วคราว”
ขอ ๘ วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอชือ่
สมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถิ่น คําเสนอนั้นตองมี
สมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท ี่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมือ่ ตรวจนับ
แลวใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น ผูไดคะแนนสูงสุดเปน
ผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะคนที่ไดคะแนนเทากันโดยใชวธิ ีเดิม
แตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวธิ ีจับสลาก
ในการตรวจนับคะแนน ใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาทองถิ่น
ไมนอยกวาสองคนมาชวย

๔
วิธีจบั สลาก ใหประธานสภาทองถิ่นชัว่ คราวดําเนินการใหคนทีไ่ ดรับคะแนนเทากันตกลงกัน
เสียกอนวา จะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมได ใหประธานสภาชั่วคราวจับสลากวา
คนใดจะเปนคนจับสลากกอน แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน มีจํานวนเทากับ
จํานวนคนไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น” เพียง
บัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น”
ขอ ๙ ใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวรายงานผลการเลือกประธานสภาทองถิ่นตอ
ผูวาราชการจังหวัดสําหรับเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบล ภายในเจ็ดวัน
นับแตวันเลือก
ขอ ๑๐ ประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด เมือ่ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติเลือก
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเสร็จแลว
(๒) สําหรับเทศบาล เมื่อผูวา ราชการจังหวัดมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาล
(๓) สําหรับองคการบริหารสวนตําบล เมื่อนายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้งประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล
ขอ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลว ใหสภาทองถิ่นเลือกรองประธานสภาทองถิ่น
เลขานุการสภาทองถิ่น และใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ
ดังนี้
(๑) สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป
(๒) สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัย
ในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน
(๓) สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวา
ปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปกี่สมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกาํ หนด
กี่วัน กับใหกาํ หนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน
การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายวาดวยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนัน้ กําหนด
ใหประธานสภาทองถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาทองถิ่นตอผูวาราชการ
จังหวัดสําหรับเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบล ภายในเจ็ดวันนับแตวนั เลือก
ขอ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่น ใหประธานสภาทองถิ่นจัดใหมีการเลือก
รองประธานสภาทองถิ่นเทากับจํานวนทีก่ ฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกําหนด ใหเลือก
รองประธานสภาทองถิ่นคนที่หนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถิ่นในลําดับถัดไป โดยใชวธิ ีการ
ตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม แตหากไดมีการเลือกใหมเฉพาะคนที่ไดคะแนนสูงสุดเทากันแลว
ปรากฏวาไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหประธานสภาทองถิ่นออกเสียงชี้ขาด
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ขอ ๑๓ วิธีการเลือกเลขานุการสภาทองถิ่น ใหประธานสภาทองถิ่นนําวิธีการเลือก
รองประธานสภาทองถิ่นตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาทองถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นแลว ใหเลขานุการสภาทองถิ่นชัว่ คราว
พนจากตําแหนง
ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภา
ทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรบั เลือก
ขอ ๑๕ เมื่อประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น
พนจากตําแหนงกอนครบอายุของสภาทองถิ่น ใหสภาทองถิ่นเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นขึ้นเปนประธาน
สภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น แลวแตกรณี แทนตําแหนงที่วาง
ภายในสิบหาวันนับแตวันทีพ่ นจากตําแหนง ในการนี้ใหนําวิธีการเลือกและการรายงานผลตามขอ ๘
ขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ มาใชบงั คับโดยอนุโลม
ขอ ๑๖ ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของสภาทองถิ่นตามทีก่ ฎหมายกําหนด
(๒) เปนประธานของที่ประชุมสภาทองถิ่น เวนแตในขณะที่เขากลาวอภิปรายสนับสนุน
หรือคัดคานญัตติ ในที่ประชุมสภาทองถิ่น
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาทองถิ่น
(๔) รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถิ่น
(๕) เปนผูแทนสภาทองถิ่นในกิจการภายนอก
(๖) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดไว หรือตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๑๗ รองประธานสภาทองถิ่นมีหนาที่ชวยประธานสภาทองถิ่นในกิจการอันเปนอํานาจ
หนาที่ของประธานสภาทองถิ่น หรือปฏิบัติการตามทีป่ ระธานสภาทองถิ่นมอบหมาย
สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด กรณีไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือ
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัตหิ นาที่ได ใหรองประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดคนที่หนึ่งเปนผูปฏิบตั ิหนาที่แทนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ถารองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่หนึง่ ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ได
ใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่สองเปนผูปฏิบตั หิ นาที่แทนประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
ขอ ๑๘ ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนัน้ หรือสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถิ่น ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความรู
ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถิ่น
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล พนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ใหหมายความถึงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทานัน้
ขอ ๑๙ เลขานุการสภาทองถิ่นมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) แจงนัดประชุมสภาทองถิ่นตามคําสัง่ ของประธานสภาทองถิ่น
(๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทาง
ปฏิบตั ิซึ่งเกี่ยวของกับกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอที่ประชุมสภาทองถิ่น
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(๓) ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาทองถิ่น
(๔) เชิญประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหนาที่
(๕) จัดทํารายงานการประชุมสภาทองถิ่น
(๖) เก็บรักษาขอมูลขาวสาร หรือเอกสารของสภาทองถิ่น แตจะเปดเผยไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจากประธานสภาทองถิ่น
(๗) ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(๘) ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นในการรักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถิน่
(๙) หนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือกระทํากิจการอื่นตามที่ประธานสภา
ทองถิ่นมอบหมาย
ในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งใด ถาไมมเี ลขานุการสภาทองถิ่น หรือมีแตไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบตั ิหนาที่ได ใหสภาทองถิ่นเลือกสมาชิกสภาทองถิน่ คนหนึ่งเปนผูปฏิบตั ิหนาที่เลขานุการสภา
ทองถิ่นชั่วคราว และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
การประชุม
ขอ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาทองถิ่นครั้งแรกตามขอ ๖ แลว การประชุมสภาทองถิ่น
มี ๒ ประเภท คือ
(๑) การประชุมสามัญ
(๒) การประชุมวิสามัญ
ขอ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุม
สมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาทองถิ่นมีมติแลวใหประธานสภาทองถิ่นทําเปนประกาศของสภาทองถิ่น
พรอมทั้งปดประกาศไวในทีเ่ ปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีที่ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปลีย่ นแปลงสมัยประชุมสามัญประจําป หรือ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปที่กําหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ
ประจําปอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได
ขอ ๒๒ การเรียกประชุมสภาทองถิ่นตามขอ ๒๐ ใหประธานสภาทองถิ่นแจงเปนหนังสือ
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นทราบลวงหนา พรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกอนกําหนดวันเปดสมัยประชุมไมนอยกวาสามวัน เวนแตเปนการประชุมอันรีบดวนจะแจง
กําหนดเปดสมัยประชุมและปดประกาศนอยกวานั้นก็ได แตไมใหนอ ยกวายี่สิบสีช่ ั่วโมงกอนกําหนดเวลา
เปดสมัยประชุม โดยใหระบุเหตุอันรีบดวนในหนังสือนั้นดวย
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ขอ ๒๓ การนัดประชุมในระหวางสมัยประชุมนั้นใหทาํ เปนหนังสือ หรือจะบอกนัดใน
ที่ประชุมสภาทองถิ่นก็ได แตถาบอกนัดในที่ประชุมใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูที่ไมไดมาประชุมใน
เวลานัน้ ใหทราบลวงหนาดวย โดยใหแจงนัดประชุมลวงหนากอนวันประชุมไมนอ ยกวาสามวัน แตถาเปน
การประชุมอันรีบดวน จะนัดนอยกวานั้นก็ได โดยใหประธานสภาทองถิ่นแจงเหตุอันรีบดวนไวในหนังสือ
นัดประชุม และแจงใหที่ประชุมสภาทองถิ่นทราบดวย
การประชุมสภาทองถิน่ ที่ไมไดมีการนัดประชุม ไมใหถือวาเปนการประชุมของสภาทองถิ่น
ขอ ๒๔ ใหสงระเบียบวาระการประชุมไปพรอมกับการเรียกประชุมตามขอ ๒๒
หรือการนัดประชุมตามขอ ๒๓ เวนแตเปนการประชุมอันรีบดวนจะแจงระเบียบวาระการประชุมใหสมาชิก
สภาทองถิ่นทราบในขณะเปดประชุมก็ได
ใหประธานสภาทองถิ่นประชาสัมพันธกาํ หนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และ
เรื่องที่จะนําเขาสูที่ประชุมสภาทองถิ่นเพือ่ ใหประชาชนทราบและเขาฟงการประชุมดวย
หลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาทองถิ่นใหเปนไปตาม
ระเบียบที่สภาทองถิ่นกําหนด
ขอ ๒๕ เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว ใหเลขานุการสภาทองถิ่นตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาทองถิ่นผูมาประชุมที่ไดลงชือ่ ไววาครบองคประชุมหรือไม เมื่อมีผูมาประชุมครบองคประชุม
ใหเลขานุการสภาทองถิ่นใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาทองถิ่นเขาหองประชุม
เมื่อไดมีสัญญาณใหเขาประชุมแลว ใหสมาชิกสภาทองถิ่นรีบเขานั่งตามที่ซึ่งไดจัดไวเปน
สัดสวนแยกตางหากจากที่จัดไวใหประชาชนเขาฟงการประชุม ใหประธานสภาทองถิ่นตรวจดูวาสมาชิก
สภาทองถิ่นไดเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม
สมาชิกสภาทองถิ่นผูใ ดไมไดลงชื่อไว แตไดเขารวมประชุมใหถอื วามาประชุมสภาทองถิ่น
ครั้งนั้น
สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดที่มาลงชื่อไวแลว แตไมไดเขารวมประชุมในที่ประชุมสภาทองถิ่น
ไมใหนับเปนองคประชุมสําหรับสมาชิกสภาทองถิ่นผูนั้น และใหถือวาขาดประชุมสภาทองถิ่น
เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว สมาชิกสภาทองถิ่นมาประชุมไมครบองคประชุมและ
พนกําหนดเวลานัดประชุมแลวหนึ่งชัว่ โมง ก็ใหประธานสภาทองถิ่นสั่งเลื่อนการประชุม และใหถือวา
สมาชิกสภาทองถิ่นที่ไมไดอยูในที่ประชุม ขาดประชุมสภาทองถิ่น
การแจงเลื่อนการประชุมนัน้ ใหนําความในขอ ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๖ เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาทองถิ่นมาครบองคประชุมแลว
แตประธานสภาทองถิ่นและรองประธานสภาทองถิ่นไมอยูในที่ประชุมหรืออยูแตไมยอมปฏิบัตหิ นาที่
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมนั้นเปนประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อใหสมาชิก
สภาทองถิ่นเลือกกันเองเปนประธานที่ประชุมคราวนั้น โดยใหเสนอชื่อและลงคะแนนดวยวิธียกมือ
หากสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือไมยอมปฏิบัติหนาที่ ใหสมาชิก
สภาทองถิ่นผูม ีอายุสูงสุดรองลงมาตามลําดับปฏิบตั ิหนาที่แทน

๘
ถาประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่นเขามาทําหนาที่ในที่ประชุมหรือ
ยอมปฏิบัติหนาที่ในระหวางที่การเลือกเชนวานั้นกําลังดําเนินการอยู ก็ใหระงับการเลือกนั้นเสีย หรือ
ถาไดเลือกแลว ผูไดรับเลือกเปนอันพนหนาที่ และใหประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่น
เปนประธานที่ประชุมตอไป
ขอ ๒๗ การจัดระเบียบวาระการประชุมนัน้ โดยปกติใหจัดลําดับการพิจารณากอนหลัง
ดังตอไปนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) ญัตติแถลงนโยบายของผูบริหาร
(๔) เรื่องดวน
(๕) ญัตติขอบัญญัตชิ ั่วคราว
(๖) กระทูถ าม และกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดใหรวมถึงขอสอบถามผูวาราชการ
จังหวัดดวย
(๗) ญัตติรางขอบัญญัติที่คา งพิจารณา
(๘) ญัตติรางขอบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว
(๙) ญัตติรางขอบัญญัติที่เสนอใหม
(๑๐) ญัตติอนื่ ๆ
ขอ ๒๘ ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดตกลง
เปนอยางอื่นในคราวประชุมนั้น
ขอ ๒๙ ประธานสภาทองถิ่นจะสั่งปดประชุมสภาทองถิ่นกอนหมดระเบียบวาระไมได
เวนแตเปนกรณีสภาทองถิ่นเกิดอลเวงตามขอ ๑๒๑
ถาประธานสภาทองถิ่นสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระและไมใชกรณีตามขอ ๑๒๑
โดยตอเนื่องกันสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่มีอยูในที่
ประชุมเห็นวาสมควรใหเปดประชุมตอไป ก็ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนัน้ ตอไป
จนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุม โดยใหรองประธานสภาทองถิ่นเปนประธานที่ประชุม
ถารองประธานสภาทองถิ่นไมอยูหรือไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ได ใหสมาชิกสภาทองถิ่น
เลือกกันเองเปนประธานทีป่ ระชุมคราวนั้น ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๒๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
วาระการประชุมที่ยังไมไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เนื่องจาก
ประธานสภาทองถิ่นสั่งปดประชุมตามวรรคหนึ่ง หรือปดประชุมตามวรรคสองแตไมไดมีการดําเนินการ
ประชุมตอ ใหประธานสภาทองถิ่นจัดวาระการประชุมนั้น เขาระเบียบวาระการประชุมในการประชุม
สภาทองถิ่นครั้งตอไป
ขอ ๓๐ ถาประธานสภาทองถิ่นเห็นเปนการสมควร จะสั่งใหหยุดพักการประชุม
สภาทองถิ่น ไวชวั่ คราวก็ได

๙
ขอ ๓๑ เมื่อผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกที่มาประชุมรองขอใหมีการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมใด ใหประธานสภาทองถิ่น
ดําเนินการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมนั้น โดยไมตองขอมติที่ประชุม การประชุมเชนนี้ให
ประธานสภาทองถิ่นสั่งผูทไี่ มไดมีสวนเกีย่ วของในการประชุมนั้น ออกจากที่ประชุมจนพนระยะที่จะฟง
การประชุมได
การรองขอใหมีการประชุมลับตามวรรคหนึ่ง อาจทําเปนหนังสือหรือเสนอดวยวาจาก็ได
ขอ ๓๒ การประชุมสภาทองถิ่นเพื่ออภิปรายเกีย่ วกับความประพฤติของสมาชิกสภาทองถิ่น
เนื่องจากเห็นวา มีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกอความไมสงบเรียบรอยแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิกอยู
หรือเรื่องที่สมาชิกสภาทองถิ่นถูกกลาวหาวากระทําผิดตามความในหมวด ๙ แหงระเบียบนี้ใหประชุมลับ
เวนแตสมาชิกสภาทองถิ่นผูถูกกลาวหาจะขอใหประชุมเปดเผย
ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถิ่นทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ไดตรวจสอบแลวขึ้นอยางนอยสองฉบับ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิน่ ไดมีโอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุม
ไมนอยกวาหนึ่งวัน เพื่อใหสภาทองถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น
การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของที่ประชุมสภาทองถิ่น
รายงานการประชุมสภาทองถิ่นทุกครั้ง อยางนอยจะตองมีรายชื่อสมาชิกสภาทองถิน่ ที่มา
ประชุม ลาประชุม และขาดประชุม
ใหเลขานุการสภาทองถิ่นปดประกาศรายงานการประชุมที่สภาทองถิ่นมีมติรับรองแลว
ในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพื่อใหประชาชนทัว่ ไปทราบ
ขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิน่ ไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถิ่นทัง้ หมดเทาที่มีอยู
อาจเสนอญัตติดวยวาจาขอมิใหโฆษณา ถาทีป่ ระชุมสภาทองถิน่ มีมติเห็นชอบก็ใหเปนไปตามที่รองขอ
ขอ ๓๔ เมื่อสภาทองถิ่นไดรับรองรายงานการประชุมครั้งใดแลว ใหประธานสภาทองถิ่น
ลงชื่อในรายงานการประชุมนั้นไวเปนหลักฐาน
รายงานการประชุมสภาทองถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไมได
ตรวจสอบ รายงานการประชุมที่สภาทองถิ่นยังไมไดรับรอง หรือรายงานการประชุมที่สภาทองถิ่นไดรับ
รองแลว แตประธานสภาทองถิ่นยังไมไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภา
ทองถิ่นหรือมีการยุบสภาทองถิ่น ใหเลขานุการสภาทองถิ่นบันทึกเหตุการณนั้นไวและเปนผูรบั รอง
รายงานการประชุมนั้น
ขอ ๓๕ รายงานการประชุมลับจะเปดเผยไดเพียงใดหรือไม ใหเปนไปตามมติของ
สภาทองถิ่น

๑๐
ขอ ๓๖ การเปดสมัยประชุมวิสามัญ ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการ
จําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเรียก
ประชุมวิสามัญได หรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยูอาจทําคํารอง
ยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญได
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ทําคํารองขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญ
ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคํารอง
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยประชุมวิสามัญใหมกี ําหนดเจ็ดวัน แตถา
จะขยายเวลาออกไปอีกตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยูและใหขยายออกไป
ไดอีกไมเกินเจ็ดวัน
(๒) กรณีเทศบาล นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ
ประโยชนแหงเทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยูใ นตําแหนง อาจทําคํารองยื่นตอผูวาราชการจังหวัด
ขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญ เมื่อผูว าราชการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นสมควร ก็ใหเรียกประชุมวิสามัญได
สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถา จะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจาก
ผูวาราชการจังหวัด
(๓) กรณีองคการบริหารสวนตําบล นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการ
จําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการ
บริหารสวนตําบล หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวากึง่ หนึ่งของจํานวนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลที่อยูใ นตําแหนง อาจทําคํารองยื่นตอนายอําเภอขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญ
ถาเห็นสมควรก็ใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน
แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ
ใหนําวิธีการประชุมสามัญตามระเบียบนี้มาใชบังคับกับการประชุมวิสามัญดวย
สําหรับวิธีการขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญของเทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบล ใหนําวิธีการขอเปดสมัยประชุมวิสามัญตาม (๒) และ (๓) แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
ญัตติ
ขอ ๓๗ ญัตติมี ๒ อยางคือ
(๑) ญัตติเกีย่ วกับกิจการของสภาทองถิ่น
(๒) ญัตติรางขอบัญญัติ

๑๑
ขอ ๓๘ ญัตติทั้งหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถิ่นและมี
สมาชิกสภาทองถิ่นรับรองอยางนอยสองคน แตหากสภาทองถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาทองถิ่นเหลืออยู
นอยกวาแปดคนใหมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองหนึ่งคน
การเสนอญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี้
ในกรณีสมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอรางขอบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงิน นอกจากตอง
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ตองใหผูบริหารทองถิน่ รับรองดวย
นอกจากญัตติที่กฎหมายหรือระเบียบนี้กําหนดใหทําเปนหนังสือ การเสนอญัตติราง
ขอบัญญัติใด ถาผูบ ริหารทองถิ่นเปนผูเ สนอ หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูเสนอตามกฎหมายวาดวยการเขาชือ่ เสนอขอบัญญัติทองถิ่นไมตองมีผูรับรอง
นอกจากญัตติท่ีกฎหมายหรือระเบียบนี้กําหนดใหทาํ เปนหนังสือ ญัตติดังตอไปนี้ อาจ
เสนอดวยวาจาในที่ประชุมสภาทองถิน่ ได โดยตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองตามวรรคหนึ่ง
(๑) ขอใหรับรองรายงานการประชุม
(๒) ขอใหรับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการ
(๓) ขอใหปรึกษาเปนการดวน หรือญัตติขอใหพิจารณารางขอบัญญัติสามวาระรวดเดียว
ตามขอ ๔๕
(๔) ญัตติทไี่ ดกําหนดไวในขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง
(๕) ญัตติที่ประธานสภาทองถิ่นเห็นควรอนุญาต
การบรรจุญัตติที่เสนอดวยวาจาตามวรรคหา ใหประธานสภาทองถิ่นบรรจุเขาระเบียบ
วาระการประชุมคราวนั้น
ขอ ๓๙ การเสนอญัตติดว ยวาจานั้น ใหนําความในขอ ๖3 วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดย
อนุโลม
การรับรองญัตติเชนวานี้ ใหกระทําโดยวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ
ขอ ๔๐ ใหประธานสภาทองถิ่นบรรจุญตั ติที่เสนอมา เขาระเบียบวาระการประชุม
สภาทองถิ่นภายในกําหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น
กรณีที่มีเหตุจาํ เปนไมสามารถบรรจุญตั ติเขาระเบียบวาระการประชุมสภาทองถิ่น
ตามวรรคหนึ่งได ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และใหแจงเหตุจําเปนนั้น
ตอสภาทองถิน่ ในสมัยประชุมนั้น
ขอ ๔๑ เมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่นกําลังปรึกษาญัตติใด หามเสนอญัตติอื่น นอกจาก
ญัตติดังตอไปนี้
(๑) ขอแปรญัตติรางขอบัญญัติที่ไมใชรา งขอบัญญัติงบประมาณ
(๒) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมการสภาทองถิ่นตามหมวด ๘
(๓) ขอใหลงมติ
(๔) ขอใหแยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมติ
(๕) ขอใหปดอภิปราย

๑๒
(๖) ขอใหเปดอภิปรายตอไป
(๗) ขอใหเลือ่ นการปรึกษา
(๘) ขอใหประธานสภาทองถิ่นพิจารณาใชอํานาจตามขอ ๑๑๙ ขอ ๑๒๐ หรือขอ ๑๒๑
(๙) ขอใหบคุ คลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามทีก่ ฎหมายใหอาํ นาจไว
(๑๐) ขอใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ถาทีป่ ระชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติใหยกเรือ่ งอื่นขึ้น
ปรึกษา ญัตติเดิมเปนอันตกไป เวนแตญัตตินั้นเปนญัตติเกี่ยวดวยกับขอบัญญัติ
ขอ ๔๒ ญัตติตามขอ ๔๑ (๓) (๕) และ (๑๐) นั้น หามไมใหผูใดเสนอในคราวเดียวกับ
การอภิปรายของตน
ขอ ๔๓ รางขอบัญญัตติ องแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปนี้
(๑) หลักการของรางขอบัญญัติ
(๒) เหตุผลทีเ่ สนอรางขอบัญญัติ
การเสนอรางขอบัญญัติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี้
เมื่อประธานสภาทองถิ่นไดรับญัตติรางขอบัญญัติทเี่ สนอมาและตรวจเห็นถูกตองตาม
ระเบียบการประชุมนี้แลว ใหสงสําเนาแกสมาชิกสภาทองถิ่นลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุม
เวนแตเปนการประชุมอันรีบดวน แตไมใหนอยกวายีส่ ิบสี่ชวั่ โมงกอนกําหนดเวลานัดประชุม
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดออกขอบัญญัติทองถิ่นชั่วคราว ตองนําเสนอ
ขอบัญญัติทองถิ่นชั่วคราวนั้นเขาระเบียบวาระกอนรางขอบัญญัติอนื่
ขอ ๔๔ รางขอบัญญัติเกีย่ วดวยการเงิน หมายความวา รางขอบัญญัติวาดวยเรื่องใด
เรื่องหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับ
อันเกี่ยวกับภาษีอากร
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
(๕) การจางและการพัสดุ
ในกรณีที่สงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัตทิ ี่เกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมี
คํารับรองของผูบริหารทองถิ่นใหประธานสภาทองถิ่นเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานสภาทองถิ่น
ถือเปนที่สุด
การเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณใหเปนไปตามความในหมวด ๔ วาดวย
งบประมาณ
ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัตทิ ี่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุม
สภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได

๑๓
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ ริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูที่อยูใ นที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติ
ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหทปี่ ระชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานทีป่ ระชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณา
วาระทีส่ อง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายีส่ ิบสี่ชวั่ โมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัตงิ บประมาณนัน้
ขอ ๔๖ คําอนุมัติหรือไมอนุมัติรางขอบัญญัติทองถิ่นชั่วคราว ใหทําเปนรางขอบัญญัติ
อนุมัติใหใชขอ บัญญัติชวั่ คราว
การพิจารณารางขอบัญญัตติ ามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการเชนเดียวกับการพิจารณาราง
ขอบัญญัติทองถิ่นที่ไมใชรางขอบัญญัติงบประมาณ
ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษา
ในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภา
ทองถิ่นประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนทีส่ มาชิกสภาทองถิน่ ไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว
เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึง่ สภาทองถิ่นจะใหคณะกรรมการ
สภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได
ขอ ๔๘ ในกรณีที่สภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัตงิ บประมาณ
ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสภาทองถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการหาขอยุตติ ามจํานวนทีก่ ฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกําหนด โดยใหนํา
วิธีการเลือกในขอ ๑๒ แหงระเบียบนี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวแจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาขอยุติฝายสภาทองถิ่น กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล
ใหแจงผูว าราชการจังหวัดทราบ กรณีองคการบริหารสวนตําบลใหแจงนายอําเภอทราบ ทั้งนี้ ใหดําเนินการ
ภายในสามวันนับแตวันทีส่ ภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการ
ใหประธานสภาทองถิน่ ทําหนังสือแจงมติของสภาทองถิน่ ที่ไมรบั หลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณใหผบู ริหารทองถิน่ ทราบในวันถัดจากวันที่สภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการ
ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัตทิ ี่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถิ่น
หรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัตกิ ็ใหเสนอคําแปรญัตติลว งหนาเปน
หนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ทองถิ่นเปนผูแ ปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
การเสนอคําแปรญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี้

๑๔
ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูแ ปร
ญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาได
ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพจิ ารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตนิ นั้ ตาม
รางเดิม และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถิ่น
รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมหี รือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัญติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแก
สมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายีส่ ิบสี่ชวั่ โมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน
ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะ
ที่มีการแปรญัตติหรือทีค่ ณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตทปี่ ระชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติ
เปนอยางอื่น
ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขใน
ขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ ที่ประชุมสภา
ทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรอง
ก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของ
ที่จะพิจารณาขออื่นๆ ตอไป สภาทองถิ่นอาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได
ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาทองถิ่นจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับไวนั้นตามวรรคสาม
แลว ใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถิ่น ไมนอยกวายีส่ ิบสี่ชวั่ โมงกอนวันนัด
ประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน
ในการประชุมตอวาระทีส่ อง ใหทปี่ ระชุมสภาทองถิน่ ลงมติเฉพาะขอที่ไดระงับไวเทานั้น
ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระทีส่ าม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุม
สภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัตหิ รือไม
ขอ ๕๓ ญัตติรางขอบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาทองถิ่นไดลงมติไมรบั หลักการตามความ
ในขอ ๔๗ หรือลงมติไมใหตราเปนขอบัญญัตติ ามความในขอ ๕๒ ใหถือวารางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
หามเสนอญัตติรางขอบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันกับรางขอบัญญัติทตี่ กไปตาม
วรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก เวนแตประธานสภาทองถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไป
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหใชแกญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาทองถิ่นดวยโดย
อนุโลม

๑๕
ขอ ๕๔ ญัตติขอใหสภาทองถิ่นมีมติใหสมาชิกสภาทองถิ่นคนใดพนจากตําแหนง
เนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสือ่ มเสีย หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของ
สภาทองถิ่น หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิกอยู ใหยื่นเปน
หนังสือลวงหนาและตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นเขาชื่อเสนอจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิก
สภาทองถิ่นทัง้ หมดเทาที่มีอยู
ใหประธานสภาทองถิ่นแจงสมาชิกสภาทองถิ่นที่ถูกยืน่ ญัตติใหสภาทองถิ่นมีมติใหพน
จากตําแหนงเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวาสองวันกอนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกลาว เพือ่ เตรียม
หลักฐานชี้แจงแกขอกลาวหา เวนแตเปนการพนวิสัยไมสามารถแจงใหทราบได ใหประธานสภาทองถิ่น
บันทึกเหตุผลไวเปนหนังสือและนําแจงทีป่ ระชุมสภาทองถิ่นเพื่อทราบก็เปนการเพียงพอแลว
ขอ ๕๕ การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือการแกไขขอความในญัตติรางขอบัญญัติ
ซึ่งเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการของรางขอบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรอง หรือจากการเปนผู
รวมกันเสนอญัตติ จะกระทําเมื่อใดก็ได เวนแตญตั ตินนั้ ไดจัดเขาระเบียบวาระแลว ตองไดรับความยินยอม
จากที่ประชุมสภาทองถิ่น หรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติตองไดรบั ความยินยอมจากที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติที่ยังไมไดจัดเขาระเบียบวาระ หรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติ
ไมอยูในบังคับของวรรคหนึ่ง
ขอ ๕๖ ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแลว ถาผูเสนอ หรือผูแปร
ญัตติไมขออภิปรายหรือไมอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่น ใหถือวาไดถอนญัตตินั้น
ถาผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผูบ ริหารทองถิน่
อาจมอบหมายเปนหนังสือใหรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น
เปนผูอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได
ขอ ๕๗ ในกรณีที่สภาทองถิ่นครบวาระหรือมีการยุบสภา ญัตติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมสภาทองถิ่น
ยังไมไดพิจารณา หรือพิจารณาแลวยังไมเสร็จใหเปนอันตกไป

หมวด ๔
งบประมาณ
ขอ ๕๘ ญัตติรางขอบัญญัตงิ บประมาณ ใหผูบริหารทองถิ่นยื่นตอสภาทองถิ่นตามแบบ
และวิธีการภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธกี ารงบประมาณ
ขอ ๕๙ การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการขอลดรายจาย
หรือการขอลดจํานวนเงินทีข่ ออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถิน่ รับรองเชนเดียวกับการเสนอ
ญัตติ
คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาทองถิ่นกําหนดตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง

๑๖
ขอ ๖๐ หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงคของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจา ย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถิ่น หรือคําแปร
ญัตตินั้นผูบริหารทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ
ขอ ๖๑ หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึง่ มีขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู
(๒) รายจายซึ่งเปนจํานวนเงินที่ตองจายตามกฎหมาย
ถามีปญหาวา รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม ใหประธานสภาทองถิ่น
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๖๒ เมื่อไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถิ่นเสนอญัตติขอใหปด
อภิปราย เพื่อใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไม หรือสงใหคณะกรรมการ
สภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการ ตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิก
สภาทองถิ่นทีอ่ ยูในที่ประชุม
หมวด ๕
การอภิปราย
ขอ ๖๓ สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอที่ประชุมสภาทองถิ่นให
ยกมือขึ้นพนศีรษะ เมื่อประธานสภาทองถิ่นอนุญาตแลวจึงกลาวได โดยใหยืนกลาว ณ ที่ของตนหรือ
ณ ที่ซึ่งจัดไวก็ได และตองกลาวกับประธานสภาทองถิ่น
ประธานสภาทองถิ่นตองใหโอกาสแกผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติอภิปรายกอน แตถามี
ผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติหลายคน ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหอภิปรายไดครั้งละหนึ่งคน
ขอ ๖๔ เมื่อผูเสนอหรือผูแปรญัตติไดอภิปรายแลว ถามีผูใดคานก็ใหผูนั้นอภิปราย
เมื่อผูคัดคานอภิปรายแลวถาผูใดจะสนับสนุนผูเสนอหรือผูแปรญัตติก็ใหผูนั้นอภิปรายและประธานสภา
ทองถิ่นตองใหอภิปรายสลับกันไป
ถาฝายใดฝายหนึ่งไมมีผูประสงคจะอภิปรายแตอีกฝายหนึ่งมีผูประสงคจะอภิปรายอยู
ใหประธานสภาทองถิ่นใหผูประสงคอภิปรายนั้นอภิปรายตอเนื่องกันได
เมื่อไดอนุญาตใหอภิปรายซอนไปคนหนึ่งแลว ใหประธานสภาทองถิ่นถามวา ผูใ ดจะ
อภิปรายในทางตรงกันขาม ถามีก็ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหอภิปราย แลวดําเนินการใหอภิปราย
สลับกันตอไป ถาไมมีก็ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหอภิปรายตอเนื่องไปได
ถามีผูยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาทองถิ่นจะอนุญาตใหผูใดอภิปรายกอนก็ได
แตใหคํานึงถึงผูเสนอ ผูรับรองและผูที่ยังไมไดอภิปรายดวย
ขอ ๖๕ ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไป ใหถือวาเปนการปดอภิปราย หรือถามีแต
ประธานสภาทองถิ่นเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว ประธานสภาทองถิ่นจะเสนอใหที่ประชุมวินิจฉัย
วา ควรจะปดอภิปรายหรือไมก็ได เวนแตการอภิปรายตามความในขอ ๗๒

๑๗
เมื่อปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถิ่นเสนอใหทปี่ ระชุมลงมติ
ขอ ๖๖ เมื่อประธานสภาทองถิ่นเตือนสมาชิกสภาทองถิ่นใหรักษาระเบียบการประชุม
สมาชิกสภาทองถิ่นตองปฏิบัตติ ามทันที
ขอ ๖๗ ถาประธานสภาทองถิ่นพิจารณาเห็นวา ผูใดใชเวลาอภิปรายครั้งใดเกินสมควรแก
เรื่องและยังมีผูอื่นประสงคจะอภิปรายตอไปอีก ประธานสภาทองถิ่นอาจสั่งใหผูนั้นหยุดอภิปรายเสียก็ได
เมื่อไดอภิปรายมาครบสิบนาทีแลว
ขอ ๖๘ สมาชิกสภาทองถิ่นจะตองอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยูเทานัน้
จะกลาวขอความซ้ําหรือนอกประเด็นและจะใชถอยคําหยาบคาย ใสรา ยเสียดสีผูใดไมได หรือกลาวถึง
ชื่อบุคคลใดๆ เวนแตกรณีจําเปน
หามไมใหสมาชิกสภาทองถิ่นนําเอกสารใดๆ มาอานใหที่ประชุมสภาทองถิ่นฟง เวนแต
กรณีจําเปน และหามไมใหนําวัตถุใดๆ เขามาแสดงในที่ประชุมสภาทองถิ่นเวนแตประธานสภาทองถิ่น
จะอนุญาต
ผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องสวนตัว หรือเรื่องอื่นใดอันเปนที่เสียหาย อาจยืนและยกมือ
ขึ้นพนศีรษะ ณ ที่ของตนเพื่อเปนการขออนุญาต เมื่อประธานสภาทองถิ่นไดอนุญาตแลวจึงใหกลาวแก
หรือชี้แจงขอเท็จจริงได
ขอ ๖๙ ขอความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือประโยชนสาํ คัญของทางราชการ ผูบริหารทองถิ่นอาจรองขอตอประธาน
สภาทองถิ่นไมใหนํามาอภิปรายหรือเปดเผย แตถาสมาชิกสภาทองถิ่นรองขอตอประธานสภาทองถิ่น
ไมใหนํามาอภิปรายหรือเปดเผย ตองมีผูรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ และใหดําเนินการตามมติของ
สภาทองถิ่น
ขอ ๗๐ เมื่อเห็นวา มีผูกระทําผิดระเบียบการประชุมในหมวดนี้ สมาชิกสภาทองถิน่
อาจยืนและยกมือขึ้นพนศีรษะ เพื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่นใหรักษาระเบียบการประชุมได
ใหประธานสภาทองถิ่นเปนผูวินิจฉัยวา ไดมีการฝาฝนระเบียบหรือไม
คําวินิจฉัยของประธานสภาทองถิ่นในขอที่วามีผูกระทําผิดระเบียบการประชุมตาม
วรรคหนึ่งหรือไม เปนเด็ดขาด หามไมใหที่ประชุมสภาทองถิ่นอภิปรายในเรื่องนีต้ อไป
ขอ ๗๑ ขณะอภิปรายอยูนั้น ถาประธานสภาทองถิน่ ยืนขึน้ ใหสมาชิกสภาทองถิน่ ผูกาํ ลัง
อภิปรายหรือจะขออภิปรายตองระงับการอภิปรายของตนไว แลวนัง่ ลงทันที และสมาชิกสภาทองถิ่น
ทั้งหลายซึ่งอยูในที่ประชุมนั้นตองนั่งฟงประธานสภาทองถิ่น
ขอ ๗๒ การอภิปรายในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดถูกกลาวหาวา มีความประพฤติ
ในทางที่จะนํามาซึ่งความเสือ่ มเสีย หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาทองถิ่น หรือกอความ
ไมสงบเรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิกอยู หรือถูกกลาวหาวากระทําความผิด
ตามความในหมวด ๙ แหงระเบียบนี้ สมาชิกสภาทองถิน่ ผูนั้นมีสิทธิอภิปรายไดจนหมดขอสงสัย หามไมให
รวบรัดอภิปรายเพื่อลงมติ

๑๘
หมวด ๖
การลงมติ
ขอ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี คือ
(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย
(๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ
ขอ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบตั ิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ยกมือขึ้นพนศีรษะ
(๒) ยืนขึ้น
(๓) เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรใหออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย ใหใชวธิ ียกมือขึ้นพนศีรษะ แตถาผูบริหารทองถิ่นรองขอ
หรือสมาชิกสภาทองถิน่ ไมนอยกวาสามคนรวมกันเสนอญัตติตอที่ประชุมสภาทองถิ่น ใหออกเสียงลงคะแนน
เปดเผยตาม (๒) หรือ (๓) เมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่นมีมติเห็นชอบแลว ก็ใหใชวิธอี อกเสียงลงคะแนน
ตามนั้น
ขอ ๗๕ ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกที่อยู
ในที่ประชุมสภาทองถิ่นมีสิทธิเสนอญัตติขอใหออกเสียงลงคะแนนลับได การเสนอญัตติดังกลาวนี้สามารถ
เสนอดวยวาจา ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นมีมติเห็นชอบก็ใหดําเนินการตามนั้น
การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชวธิ ียกมือขึ้นพนศีรษะ
การออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชวิธเี ขียนเครื่องหมายบนแผนกระดาษใสซองที่เจาหนาที่
จัดให โดยผูเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมายถูก (D) ผูไมเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมายกากบาท (U)
สวนผูไมออกเสียงใหเขียนเครื่องหมายวงกลม ( Ο ) ใหประธานทีป่ ระชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาทองถิ่น
ตามลําดับอักษร มานําซองใสดวยตนเองลงในหีบที่จัดไวตอหนาประธานที่ประชุม
ขอ ๗๖ กอนการลงมติทุกครั้งใหประธานสภาทองถิ่นตรวจสอบดูวา มีสมาชิกสภาทองถิ่น
อยูในที่ประชุมครบจํานวนเปนองคประชุมหรือไม ถามีสมาชิกสภาทองถิ่นอยูในทีป่ ระชุมไมครบจํานวน
เปนองคประชุม จะทําการลงมติในเรื่องใดๆ ไมได
ขอ ๗๗ สมาชิกสภาทองถิน่ คนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน
ประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่นซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุม หรือ
สมาชิกสภาทองถิ่นที่ไดรับเลือกใหทําหนาที่ประธานทีป่ ระชุมตามขอ ๒๖ และขอ ๒๙ วรรคสาม มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาทองถิ่นได โดยไมตองลงมาจากที่นั่งประธานสภาทองถิ่นก็ได
ขอ ๗๘ ลําดับการลงมตินนั้ ใหลงมติในญัตติสุดทายกอน แลวยอนเปนลําดับไปตามญัตติ
ตน แตความความผิดพลาดของการเรียงลําดับดังกลาวมานี้ไมเปนเหตุใหมติที่ไดลงคะแนนและนับ
คะแนนเสร็จแลวนั้นเสียไป
มติในกรณีนี้ใหถือเอาคะแนนเสียงมากทีส่ ุดของญัตติแตละญัตติทลี่ งมติตามลําดับนั้น

๑๙
ขอ ๗๙ ถามีปญ
 หาซับซอนเปนทีเ่ ขาใจยาก ประธานสภาทองถิน่ หรือที่ประชุมสภาทองถิ่น
อาจแยกประเด็นออกใหลงมติเปนตอนๆ ไปก็ได
ขอ ๘๐ เมื่อประธานสภาทองถิ่นถามที่ประชุมสภาทองถิ่นวา ในเรือ่ งที่มีผูเสนอนั้นจะมี
ผูใดเห็นเปนอยางอื่นหรือไม ถาไมมีก็ใหถอื วาที่ประชุมมีมติเห็นชอบดวย
ขอ ๘๑ เมื่อไดนับคะแนนเสียงเสร็จแลว ประธานสภาทองถิ่นตองประกาศคะแนนเสียง
ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นทราบทันที ถาเรือ่ งใดกฎหมายบัญญัติวาตองมีคะแนนเสียงถึงจํานวนเทาใดเปน
พิเศษแลว ก็ใหประกาศดวยวาไดมีคะแนนเสียงขางมากครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไวหรือไมดวย
ขอ ๘๒ ถามีสมาชิกสภาทองถิ่นเขามาในที่ประชุมสภาทองถิ่น ขณะที่ประชุมสภาทองถิ่น
เริ่มลงคะแนนเสียงแลว
(๑) ในกรณีลงคะแนนเปดเผย สมาชิกสภาทองถิ่นผูเขามานั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวมกับฝายทีย่ ังนับคะแนนไมเสร็จได แตจะออกเสียงลงคะแนนรวมกับฝายนับคะแนนเสร็จแลวไมได
(๒) ในกรณีลงคะแนนลับ สมาชิกสภาทองถิ่นผูเขามานัน้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
กอนที่ประธานสภาทองถิ่นสั่งใหนับคะแนนเสียง
ขอ ๘๓ การลงมติในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นถูกกลาวหาวา มีความประพฤติในทาง
ที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาทองถิ่น หรือกอความไมสงบ
เรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีต่ นเปนสมาชิกอยู ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติแตเพียงวา
ควรใหผถู ูกกลาวหานั้นขาดจากสมาชิกภาพหรือไม การลงมติดังกลาวนีใ้ หออกเสียงลงคะแนนลับและ
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นทัง้ หมดเทาที่มีอยู
เมื่อสภาทองถิ่นลงมติใหสมาชิกสภาทองถิ่นที่ถูกกลาวหาผูใดขาดจากสมาชิกภาพ
ใหประธานสภาทองถิ่นแจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูนั้นทราบโดยเร็ว แตไมใหเกินสามวันนับแตวันที่
สภาทองถิ่นไดลงมติ
ขอ ๘๔ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถาสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งมีผูรับรองไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกสภาทองถิน่ เทาที่มีอยูหรือผูบริหารทองถิ่น เชื่อวามีการนับคะแนนเสียงผิด
มีสิทธิรองขอใหนับคะแนนเสียงใหมไดอีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถรองขอดวยวาจา ใหประธานทีป่ ระชุม
จัดใหมีการนับคะแนนเสียงใหม
การรองขอใหนับคะแนนเสียงใหม ใหกระทําไดเพียงครั้งเดียว และตองดําเนินการกอน
เริ่มเขาสูว าระการประชุมถัดไป
การนับคะแนนเสียงใหมตามวรรคหนึ่ง กรณีที่เปนการลงคะแนนเสียงเปดเผย ใหประธาน
ที่ประชุมจัดใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหม โดยใชวธิ ีเรียกชื่อลงคะแนนตามขอ ๗๔ (๓)
ขอ ๘๕ ในการลงมติครั้งใด เมื่อนับคะแนนเสียงแลวปรากฏวาคะแนนเสียงรวมกันทั้งหมด
มีจํานวนมากกวาจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่มาประชุมในคราวนัน้ ใหทําการลงมติใหมโดยใชวธิ ีเรียกชื่อ
ลงคะแนนตามขอ ๗๔ (๓)
ขอ ๘๖ การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันไมวาจะเปนการออกเสียงลงคะแนนเปดเผย หรือออกเสียง
ลงคะแนนลับ ใหประธานทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งโดยเปดเผยเปนเสียงชี้ขาด และประธาน
ที่ประชุมจะใหเหตุผลดวยหรือไมก็ได

๒๐
หมวด ๗
กระทูถาม
ขอ ๘๗ กระทูถ าม คือ คําถามซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นตัง้ ขึ้นเพื่อสอบถามผูบริหารทองถิ่น
เกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของผูบริหารทองถิ่น
ขอ ๘๘ กระทูถ ามมี ๒ ประเภท คือ
(๑) กระทูถามทั่วไป
(๒) กระทูถามดวน
ขอ ๘๙ กระทูถ ามแตละกระทูนั้น ใหผูตงั้ กระทูถ ามตั้งคําถามและซักถามไดแตเพียงผูเ ดียว
การตั้งกระทูถ ามใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี้
ขอ ๙๐ กระทูถ ามตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) มีขอความเชิงประชด เสียดสี หรือแกลงกลาวใสราย
(๒) เคลือบคลุม หรือเขาใจยาก
(๓) ในเรื่องที่ไดตอบแลว หรือไดชี้แจงแลววาไมตอบ หรือที่ตกไป
(๔) เปนเรื่องที่มีประเด็นคําถามซ้ํากับกระทูถามซึ่งมีผูเสนอมากอน
(๕) เพื่อใหออกความเห็น
(๖) ในปญหาขอกฎหมาย
(๗) ในเรื่องไมเปนสาระสําคัญ
(๘) เพื่อทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใดๆ เวนแตทเี่ กี่ยวกับงานในหนาที่ราชการ
กระทูถามที่มลี ักษณะตามวรรคหนึ่งถือเปนกระทูถามทีต่ องหามไมใหถาม หาม
ประธานสภาทองถิ่นบรรจุกระทูถามที่มลี ักษณะตามวรรคหนึ่งเขาระเบียบวาระการประชุม และเมื่อ
ประธานสภาทองถิ่นวินิจฉัยวาเปนกระทูถ ามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ใหกระทูถ ามนั้นตกไป คําวินิจฉัย
ของประธานสภาทองถิ่นในเรื่องนี้ใหเปนทีส่ ุด
ขอ ๙๑ กระทูถ ามซึ่งตองหามตามขอ ๙๐ (๓) (๔) นั้น จะตั้งถามขึ้นใหมไดในเมื่อมี
สาระสําคัญตางกัน หรือเหตุการณในขณะที่มีกระทูถ ามครั้งนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมีกระทูถามครั้ง
กอน
ขอ ๙๒ การตัง้ กระทูถามทัว่ ไปใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถิ่น
โดยมีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริง หรือนโยบายของผูบริหารทองถิ่น
ขอเท็จจริงที่อางประกอบกระทูถามทัว่ ไปตองเปนขอเท็จจริงที่ผูตั้งกระทูถามรับรองวา
ถูกตอง แมไมไดยืนยันรับรองไวในกระทูถามทัว่ ไปก็ตาม และถาจําเปนจะตองมีคําชี้แจงประกอบก็ให
ระบุแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก
คําถาม ขอเท็จจริง ตลอดจนคําชี้แจงประกอบ ตองไมฟุมเฟอย วกวน ซ้ําซาก หรือมี
ลักษณะเปนการอภิปราย
ขอ ๙๓ การตัง้ กระทูถ ามดวนตองเปนเรื่องที่เกีย่ วกับประโยชนสาํ คัญขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนเพราะเปนภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนตอ

๒๑
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง ซึ่งผูบริหารทองถิ่นจะตองรีบชี้แจงหรือ
ดําเนินการโดยทันที
ในกรณีที่สงสัย ใหเปนอํานาจของประธานสภาทองถิ่นที่จะวินิจฉัยวากระทูถามนัน้ เปน
กระทูถามทัว่ ไปหรือกระทูถ ามดวน
ขอ ๙๔ กระทูถามดวน ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถิ่นโดยมี
หัวขอเรื่องที่จะตั้งกระทูถาม ใหประธานสภาทองถิ่นรีบจัดสงกระทูถามนั้น ไปยังผูบริหารทองถิน่ เพื่อ
เตรียมตอบและใหแจงไปดวยวาไดกําหนดจะใหผูตั้งกระทูถาม ถามกระทูเรื่องนัน้ ในการประชุมครั้งใด
การกําหนดเวลาดังกลาวนัน้ ใหประธานสภาทองถิ่นคํานึงถึงความสําคัญของเหตุการณและความสนใจ
ของประชาชน
ขอ ๙๕ กระทูถามทั่วไปใหประธานสภาทองถิ่นจัดสงกระทูถามไปยังผูบริหารทองถิ่น
เพื่อเตรียมตอบ และใหบรรจุเขาระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแตวนั ที่สงกระทูถ ามไปยังผูบริหารทองถิ่น
ขอ ๙๖ เมื่อถึงระเบียบวาระสําหรับกระทูถ าม ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหถามไป
ตามลําดับ
ถามีกระทูถามดวน ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหถามกอนตามลําดับความเรงดวน
ของกระทูถามดวน ในการถามไมใหชี้แจงหรืออานคําชี้แจงประกอบ
ขอ ๙๗ ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิถอนกระทูถ ามของตนเมื่อใดก็ได เมื่อถอนกระทูถามแลว
ใหประธานสภาทองถิ่นจําหนายกระทูถามนั้น และหามผูตั้งกระทูถ ามนั้นยื่นกระทูถามในเรื่องเดียวกัน
นั้นอีก
เมื่อถึงระเบียบวาระสําหรับกระทูถาม ถาผูตั้งกระทูถ ามไมถามหรือไมอยูในที่ประชุม
สภาทองถิ่น ใหถือวาไดถอนกระทูถามนัน้
ถาสมาชิกภาพของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลง ใหถือวากระทูถามนั้นตกไป
ขอ ๙๘ เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดตอบกระทูถามแลว ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิซักถามไดอีกสามครั้ง
เวนแตจะขอซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาทองถิ่นอนุญาต
การซักถามนั้น ผูตั้งกระทูถ ามมีสิทธิที่จะชี้แจงขอเท็จจริงประกอบไดเทาที่จําเปนแตตอง
ไมเปนการอภิปราย
ผูบริหารทองถิ่นมีสิทธิที่จะไมตอบกระทูถ ามเมื่อเห็นวาเรื่องนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผย
เพราะเกี่ยวกับประโยชนสําคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไมตอบกระทูถามใหผบู ริหารทองถิ่นแจงให
สภาทองถิ่นทราบภายในกําหนดเวลาตามขอ ๙๕
ขอ ๙๙ ผูบริหารทองถิ่นจะขอเลื่อนการตอบกระทูถ ามในที่ประชุมสภาทองถิ่นก็ได
แตตองชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาทองถิ่นและใหแจงดวยวาจะตอบเมื่อใด
หากสภาทองถิ่นเห็นวา ระยะเวลาที่ผบู ริหารทองถิ่นกําหนดแจงตอบกระทูต ามวรรคหนึ่ง
นานเกินไป สภาทองถิ่นจะมีมติกําหนดใหผูบริหารตอบกระทูถ ามกอนนั้นก็ได
ขอ ๑๐๐ ในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทูถาม
เกินกวาหนึ่งกระทูไมได เวนแตประธานสภาทองถิ่นอนุญาต
ขอ ๑๐๑ กระทูถามที่ผูบริหารทองถิ่นยังไมไดตอบใหระงับไปเมื่อ
(๑) ครบอายุของสภาทองถิ่น

๒๒
(๒) มีการยุบสภาทองถิ่น
(๓) ปดสมัยประชุมสภาทองถิ่น
(๔) ผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง
ขอ ๑๐๒ เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับขอสอบถามจากสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
ใหจัดสงขอสอบถามนั้นไปยังผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ภายในสามวันนับแตวนั ที่ไดรับขอสอบถามจากสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด และใหกาํ หนดวัน เวลา ที่จะตอบขอสอบถามในการประชุมสภาคราวใดไวดวย
กรณีผูวา ราชการจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานราชการมาชี้แจงดวยวาจา หากยังไมหมด
ประเด็นที่สอบถาม และประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอนุญาต ผูเ สนอขอสอบถามมีสทิ ธิสอบถาม
ไดอีกสามครั้ง
หมวด ๘
คณะกรรมการสภาทองถิน่
ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี ๒ ประเภท คือ
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคน
แตไมเกินเจ็ดคน
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลทีไ่ มไดเปน
สมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด บุคคลทีไ่ มไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไมได
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมสี ิทธิเสนอชื่อผูเปน
หรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการวิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่ของ
จํานวนกรรมการวิสามัญทัง้ หมด
ขอ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาทองถิ่น มีหนาที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ
อันอยูในกิจการของสภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภาทองถิ่น
สภาทองถิ่นอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ
ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถิน่ มีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิน่ เปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ ตามความจําเปนแก
กิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

๒๓
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร
ถามีความจําเปน คณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียด
ในกิจการซึ่งเปนหนาที่ของคณะกรรมการสภาทองถิ่น แลวเสนอรายงานตอคณะกรรมการสภาทองถิ่น
เพื่อพิจารณา
ขอ ๑๐๖ กรรมการสภาทองถิ่นพนจากหนาที่เมื่อ
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถิ่น
(๒) ตาย
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นของผูนั้นสิ้นสุดลง
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นขึ้นใหม หรืองานที่ไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
(๕) สภาทองถิ่นมีมติใหพนจากหนาที่
ขอ ๑๐๗ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธเี ลือกคณะกรรมการสภาทองถิน่ ใหสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี
ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิน่ เปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่
ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง
การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น และใหนํา
วิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๐๘ เมื่อมีญัตติจะตองใหคณะกรรมการสภาทองถิน่ พิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่น
สงญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาทองถิ่น ซึ่งมีหนาที่ตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้น
หรือสงใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นตั้งขึน้ เพื่อพิจารณาญัตตินนั้
ขอ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรก ใหเปนหนาที่
ของเลขานุการสภาทองถิ่น
ใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาทองถิ่นคณะนัน้ ๆ
ในการประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มติของคณะกรรมการสภาทองถิ่นใหถือเสียงขางมาก กรณีคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
กรรมการออกเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๑๐ ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิน่ ลงมติรบั หลักการ และสงคณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาตามขอ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตนิ ั้นตาม
รางเดิมและตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานยอยื่นตอประธานสภาทองถิ่น
รายงานยอตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนใด
หรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกีย่ วดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย

๒๔
ขอ ๑๑๑ ที่ประชุมสภาทองถิ่นอาจลงมติใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะใดดําเนิน
กิจการของสภาทองถิ่นนอกสมัยประชุมได แตทั้งนี้ไมใหประชุมเกินสามครั้ง
การประชุมเกินกวากําหนดตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดเมื่อมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติ
จากประธานสภาทองถิ่น
ขอ ๑๑๒ เมื่อคณะกรรมการสภาทองถิ่นมีมติใหเชิญบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความคิดเห็นในการกระทําหรือเรื่องที่พิจารณาอยูนั้น ใหเชิญในนามของประธานกรรมการคณะนั้น
ขอ ๑๑๓ สมาชิกสภาทองถิน่ ผูบริหารทองถิ่น หัวหนาสวนราชการประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการสภาทองถิ่นมีสิทธิเขาฟงการประชุมของ
คณะกรรมการสภาทองถิ่นได เวนแตเปนการประชุมลับ
ในกรณีเปนการประชุมลับ ผูมีสิทธิเขาฟงการประชุมจะตองเปนผูท มี่ ีสวนเกี่ยวของกับ
การประชุม ซึง่ ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาทองถิ่นนั้นเทานั้น
ผูมีสิทธิเขาไปนั่งฟงการประชุมของคณะกรรมการสภาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง จะแสดงความเห็นไดเมื่อประธานกรรมการสภาทองถิ่นอนุญาตหรือขอใหแสดงความคิดเห็น
ขอ ๑๑๔ ภายใตบังคับขอ ๑๑๓ ผูเสนอญัตติ หรือผูบริหารทองถิ่นมีสิทธิไปชี้แจง แสดง
ความคิดเห็นตอคณะกรรมการแปรญัตติไดตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินนั้ สวนผูแปรญัตตินั้น
มีสิทธิชี้แจงไดเฉพาะที่ไดขอแปรญัตติไว
ขอ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาทองถิ่นจะกําหนดนัดประชุมเมื่อใด ใหแจงใหผบู ริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูเสนอญัตติ และผูแ ปรญัตติทราบลวงหนา ไมนอยกวายี่สบิ สี่ชวั่ โมงกอน
กําหนดเวลานัดประชุม
เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นตามกําหนดที่นัดหมาย ถาผูแปรญัตติไมมา
ชี้แจงตามนัดเปนเวลาเกินกวาสามสิบนาที นับแตเวลาที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นไดเริ่มประชุมในวันนั้น
ใหถือวาผูแปรญัตติไดถอนคําแปรญัตตินั้นแลว เวนแตผแู ปรญัตติจะมีความจําเปนที่ไมอาจมาชี้แจงได
และการประชุมเรื่องนั้นยังไมเสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาทองถิ่นจะรับพิจารณาคําแปรญัตตินั้นตอไปก็ได
ขอ ๑๑๖ หากคณะกรรมการสภาทองถิ่นดําเนินการไมแลวเสร็จภายในเวลาทีส่ ภาทองถิ่น
กําหนดใหประธานกรรมการรายงานตอประธานสภาทองถิ่นโดยดวน
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาอยูในสมัยประชุม ใหประธานสภาทองถิ่นเสนอตอที่ประชุม
สภาทองถิ่น เพื่อลงมติใหขยายเวลาที่ไดกําหนดไว หรือใหดําเนินการตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร
แตถาอยูนอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาทองถิ่นมีอํานาจประชุมนอกสมัยประชุมไดตามขอ ๑๑๑
วรรคหนึ่ง ใหประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุญาตขยายเวลาที่กําหนดไวไดตามที่เห็นสมควร
แลวรายงานใหสภาทองถิ่นทราบ ในการประชุมสภาทองถิ่นสมัยตอไป

๒๕
หมวด ๙
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอย
ขอ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนสถานที่ที่ควรแกการเคารพ ผูเขาไปจะตองแตงกาย
สุภาพประพฤติตนใหเรียบรอย และอยู ณ ที่ซึ่งจัดไว
การแตงกายของสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นนั้น ใหแตงเครื่องแบบ ชุดสากล
นิยม ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาทองถิ่นกําหนด
ในขณะที่กําลังประชุม หามบุคคลภายนอกเขาไปในที่ซงึ่ จัดไวสําหรับสมาชิกสภาทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะกรรมการสภาทองถิ่น
ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุญาตใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของ
สภาทองถิ่นได ตามระเบียบที่สภาทองถิน่ กําหนด
ขอ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาทองถิ่น หามผูใดกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ใชถอยคําไมสุภาพ กลาวคําหยาบคาย เสียดสี หรือใสราย
(๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ
(๓) กอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทําการใหเสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภาทองถิน่
หรือจงใจกระทําการใดๆ อันเปนเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาทองถิ่น
(๔) ขัดคําสั่งของประธานสภาทองถิ่น
ขอ ๑๑๙ ในขณะที่กําลังประชุมสภาทองถิ่นอยู ถาผูใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้ หรือ
กระทําการฝาฝนขอ ๑๑๘ ใหประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจตักเตือน หามปราม ใหถอนคําพูด หรือให
กลาวคําขอขมาในที่ประชุมสภาทองถิ่น หรือหามไมใหพูดตอไป หรือสั่งใหผูละเมิดออกไปเสียจากที่
ประชุมสภาทองถิ่นก็ได
ในกรณีขัดคําสั่งประธานสภาทองถิ่นหรือกอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทําการ
เสื่อมเกียรติของที่ประชุมสภาทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการกระทํานั้น หรือ
สั่งใหออกไปจากที่ประชุมสภาทองถิ่นครัง้ นั้น โดยมีหรือไมมีกําหนดเวลาก็ได
ในกรณีประธานสภาทองถิ่นสั่งใหผูใดออกจากที่ประชุม หากผูนั้นขัดขืน ประธานสภา
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งเจาหนาที่ซึ่งไดรับแตงตั้งจากผูบริหารทองถิ่นใหทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของ
ที่ประชุมสภาทองถิ่น นําตัวผูนั้นออกจากที่ประชุมสภาทองถิ่นหรือออกไปใหพนบริเวณสภาทองถิ่นก็ได
ขอ ๑๒๐ ถาเกิดมีการสงเสียงเอ็ดอึงขึ้นในที่ประชุมสภาทองถิ่น จนประธานสภาทองถิ่น
เห็นวาไมสามารถจะรักษาระเบียบการประชุมใหเปนที่เรียบรอยได ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจสั่งหยุด
พักการประชุมสภาทองถิ่นไวชวั่ คราว
ขอ ๑๒๑ ในกรณีที่ที่ประชุมสภาทองถิ่นเกิดอลเวง จนประธานสภาทองถิ่นไมสามารถ
รักษาระเบียบการประชุมไวได ใหประธานสภาทองถิ่นสั่งปดประชุมสภาทองถิ่น
ขอ ๑๒๒ คําสั่งประธานสภาทองถิ่นตามความในหมวดนี้ใหเปนเด็ดขาด

๒๖
หมวด ๑๐
การแถลงนโยบาย
ขอ ๑๒๓ เมื่อผูบริหารทองถิ่นขอแถลงนโยบายตอสภาทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหประธานสภาทองถิ่นบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภา
ทองถิ่นเปนเรือ่ งดวน
เมื่อผูบริหารไดแถลงนโยบายตอสภาทองถิ่นแลว ใหประธานสภาทองถิ่นดําเนินการ
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นไดมีมติใหซักถามและ
อภิปรายเปนประเด็นๆ ไป
ขอ ๑๒๔ สมาชิกสภาทองถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดคาน
ในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น ใหสําเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาทองถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการ
ปฏิบตั ิและวิธกี าร ที่จะปฏิบตั ิตามนโยบายนั้นๆ ดวยก็ได
ขอ ๑๒๕ ผูบริหารทองถิ่นเทานั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบขอซักถามหรือขอคัดคานของ
สมาชิกสภาทองถิ่น
เพื่อความสะดวก ผูบริหารทองถิ่นจะตอบสมาชิกสภาทองถิ่นที่ซกั ถาม หรือคัดคานทีละคน
เปนลําดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได
ขอ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่กําหนดไวในหมวดนี้แลว ใหนําความในหมวด ๕
มาใชบังคับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๒๗ ระเบียบนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดทีไ่ ดกระทําเสร็จแลวกอนใชระเบียบนี้
สวนการใดที่ยงั อยูในระหวางการดําเนินการใหดําเนินการตอไปตามระเบียบหรือขอบังคับทีใ่ ชอยูก อนวันที่
ระเบียบนี้ใชบงั คับ
ขอ ๑๒๘ องคการบริหารสวนตําบลที่มีการบริหารในรูปแบบคณะผูบริหารอยูในวันทีร่ ะเบียบ
นี้ใชบังคับ การลงมติตอไปนี้ ใหนําความในขอ ๓๒ ขอ ๕๔ ขอ ๗๒ และขอ ๘๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๑) การลงมติใหคณะผูบ ริหารทองถิ่นพนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๔ (๗) แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งยังใชบงั คับอยู
ตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
(๒) การลงมติใหความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา ๖๔/๑ (๔) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งยังใชบังคับอยูตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๗
ขอ ๑๒๙ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ใดที่มีการบริหารในรูปแบบคณะผูบ ริหาร อยูใ นวันที่
ระเบียบนี้ใชบงั คับ หากคณะผูบ ริหาร ผูบ ริหารทองถิ่น หรือรองผูบ ริหารทองถิ่น พนจากตําแหนงใหนําความ
ในขอ ๘ มาใชบังคับกับการเลือกคณะผูบริหาร หรือผูบ ริหารทองถิ่น หรือรองผูบ ริหารทองถิน่ โดยอนุโลม
ใหประธานสภาทองถิ่นรายงานผลการเลือกคณะผูบริหาร ผูบริหารทองถิ่น หรือรองผูบริหาร
ทองถิ่น ใหผูวา ราชการจังหวัดแตงตั้งสําหรับเทศบาล หรือใหนายอําเภอแตงตั้งสําหรับองคการบริหาร
สวนตําบล ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือก
ขอ ๑๓๐ คณะเทศมนตรี หรือคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายที่ใช
อยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหอยูในความหมายของผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบนี้
ขอ ๑๓๑ ความในขอ ๔๘ ไมใหนํามาใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มกี าร
บริหารในรูปแบบคณะผูบริหาร
ขอ ๑๓๒ การประชุมเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีถูกกลาวหา
ตามความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นั้น เปนการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ไมใชการประชุมของสภาเทศบาล โดยใหนายอําเภอสําหรับเทศบาลตําบล หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับ
เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครเปนประธานที่ประชุมนั้น และใหหวั หนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
อําเภอหรือจังหวัด หรือผูที่นายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี มอบหมายเปนเลขานุการ และ
ใหปลัดเทศบาลเปนผูช วยเลขานุการ
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกประชุมรวมกันทัง้ สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี
แตถาคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีคนใดไมรวมประชุม ก็ใหดําเนินการประชุมตอไปได โดยใหเปน
การประชุมลับ
คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีซึ่งถูกกลาวหาใหมีสทิ ธิแถลงในที่ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย

