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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
----------------------------------- 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา ๖ และ มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๕๒ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึง
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ” 

 

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล(ฉ.๒) ๒๕๐๓ 
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล(ฉ.๓) ๒๕๒๙ 
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล(ฉ.๔) ๒๕๓๕ 
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล(ฉ.๕) ๒๕๔๒ 
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล(ฉ.๖) ๒๕๔๓ 
(๘) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ.๒๕๓๘ 
(๙) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

(ฉ.๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๑๐)ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

(ฉ.๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ข้อ ๔  ในระเบียบน้ี 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล 

และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น ” หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
“รองผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองนายก เทศมนตรี และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
“เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ” หมายความว่า  เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเลขานุการ นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

“ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

“ประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่า  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธาน สภาเทศบาล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

“รองประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่า รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดรองประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

“สมาชิกสภาท้องถิ่น ” หมายความว่า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมาชิกสภา เทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” 

“เลขานุการสภาท้องถิ่น ” หมายความว่า  เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เลขานุการสภาเทศบาล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ปลัด เทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศ
บัญญัต ิและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

“ข้อบัญญัติงบประมาณ ” หมายความว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมส าหรับเทศบาล 
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ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   และให้มี
อ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบน้ีเมื่อมีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยและใช้บังคับไปพลางก่อน  
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นน าข้อโต้แย้งที่เกิดข้ึนเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ค าวินิจ-
ฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุมคราวนั้น  และให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้เสนอต่อนายอ าเภอเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  ค าวินิจ- 
ฉัยของนายอ าเภอให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุมคราวนั้น  และให้รายงานพฤติ -
การณ์ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

 
หมวด ๑ 

ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  
และเลขานุการสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๖  ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจ านวนแล้ว 
ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล นายอ าเภอส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่น
ครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

 

 ข้อ ๗  ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ  ๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล  และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้วให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ
สภาท้องถิ่นช่ัวคราวโดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม
สภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้มีอายุ
มากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมาก
ที่สุดรองลงมาตามล าดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภา
ท้องถิ่นช่ัวคราว เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมน าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตน
ตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดและด าเนินการเลือกประธาน 
สภาท้องถิ่น 

 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
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ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน   ให้ใช้วิธีจับสลาก
วิธีจับสลากเลือกประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  หรือเทศบาล นายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนิน 
การให้คนที่มีอายุสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า  จะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อน  
หลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอจับสลากว่า คนใดจะเป็น
คนจับสลากก่อน  แล้วให้จัดท าบัตรสลาก  ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน  มีจ านวน
เท่ากับจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุสูงสุดเท่ากัน  โดยเขียนข้อความว่า  “ได้เป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ”เพียงบัตรเดียวนอกนั้นเขียนข้อความว่า  “ไม่ได้เป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว” 

 

ข้อ ๘  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหน่ึงที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ
ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคน  ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ  ๓๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  แล้วให้จัดท าบัตรสลาก  
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน  
โดยเขียนข้อความว่า  “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว  นอกนั้น
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๙  ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก
ตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ  แล้วแต่กรณี ด าเนินการแต่งตั้งทันที



๕ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

เมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ  และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป 

 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๑๐ ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
     (๑) ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีมติเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแล้ว 
     (๒) ส าหรับเทศบาลเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล  
     (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งต้ังประธาน 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ข้อ ๑๑  ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล  และนายอ าเภอ
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 

 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ  ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมี
รองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง
ก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตาม
จ านวนที่พึงมี 

 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ  ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุ-
การสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 

ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธาน  



๖ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

สภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณีแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ดังน้ี 

(๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น  หรือรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่น
เลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

ให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น และเป็นผู้ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รายงานผลการเลือกประธาน  
สภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และ
นายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก  และให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดส าหรับเทศบาล  หรือนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
แล้วแต่กรณี แต่งต้ังประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่น 

 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
(๑) ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
(๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าว

อภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตต ิในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
(๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
(๖) อ านาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดไว ้หรือตามที่ก าหนดไว้

ในระเบียบน้ี 
 

ข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอัน
เป็นอ านาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น  หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่น
มอบหมาย 

ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น  หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาท้องถิ่น โดยให้น าความในข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



๗ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

กรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน  ให้รองประธาน 
สภาท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามล าดับ 

 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นน้ันคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ทั้งนี ้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

 

ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี ้
(๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
(๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ  หรือแนว 

ทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
(๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
(๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที ่
(๕) จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
(๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร  หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น  แต่จะเปิดเผยได้

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
(๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา

ท้องถิ่น 
(๙) หน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท ากิจการอื่นตามที่

ประธาน สภาท้องถิ่นมอบหมาย 
ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่

หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้สภาท้องถิ่นเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันคน
หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  โดยให้น า
ความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่การลงคะแนน
เลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 

 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 



๘ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

หมวด ๒ 
การประชุม 

ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ  ๖ แล้ว การประชุม
สภาท้องถิ่นมี ๒ประเภท คือ 

(๑) การประชุมสามัญ 
(๒) การประชุมวิสามัญ 
 

ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
ปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละ
ปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
 

ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ  ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้ง
เป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  
ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่า
สามวัน  เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งก าหนดเปิดสมัยประชุมและปิด
ประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้  แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนก าหนดเวลาเปิดสมัย
ประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย 

 

ข้อ ๒๓ การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ท าเป็นหนังสือ  หรือจะบอก
นัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
ผู้ที่ไม่ได้มีประชุมในเวลานั้นให้ทราบล่วงหน้าด้วย  โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  แต่ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วน  จะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้  
โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุม  และแจ้งให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้มีการนัดประชุม  ไม่ให้ถือ
ว่าเป็นการประชุมของสภาท้องถิ่น 



๙ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

 

ข้อ ๒๔ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุมตามข้อ  ๒๒ 
หรือการนัดประชุมตามข้อ  ๒๓ เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งระเบียบวาระ
การประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบในขณะเปิดประชุมก็ได้ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ก าหนดวันนัดประชุม  เวลา สถานที่
ประชุม และเรื่องที่จะน าเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าฟัง
การประชุมด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด 

 

ข้อ ๒๕ เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มา
ประชุมครบองค์ประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เข้าห้องประชุม เมื่อได้มีสัญญาณให้เข้าประชุมแล้ว  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นรีบเข้านั่ง
ตามที่ซึ่งได้จัดไว้เป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นตรวจดูว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดไม่ได้ลงชื่อไว้  แต่ได้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามาประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งนั้น 

สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดที่มาลงชื่อไว้แล้ว  แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุม
สภาท้องถิ่นไม่ให้นับเป็นองค์ประชุมส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้น  และให้ถือว่าขาด
ประชุมสภาท้องถิ่น 

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุมไม่ครบองค์
ประชุมและพ้นก าหนดเวลานัดประชุมแล้วหนึ่งช่ัวโมง  ก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่ง
เลื่อนการประชุม  และให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม  ขาดประชุม
สภาท้องถิ่น  

การแจ้งเลื่อนการประชุมนั้น ให้น าความในข้อ ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๒๖ เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์
ประชุมแล้วแต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด
ซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมช่ัวคราว เพื่อด าเนินการให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น  โดยให้เสนอชื่อและลงคะแนนด้วย
วิธียกมือ ถ้าในระหว่างการเลือกน้ันประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น



๑๐ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

แล้วแต่กรณี เข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่  ก็ให้ระงับการเลือกน้ันเสียหรือ
ถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที่  และน าความในข้อ  ๗ และข้อ ๘ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  
ให้ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ส าหรับการประชุมนั้น และให้ด าเนินการเลือกประธานที่ประชุมชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง
เพื่อด าเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น 

 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๒๗ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดล าดับดังต่อไปนี ้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
(๒) รับรองรายงานการประชุม 
(๓) กระทู้ถาม 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
(๕) เรื่องที่เสนอใหม ่
(๖) เรื่องอื่น ๆ 

ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน  จะจัดไว้ในล าดับใด
ของระเบียบวาระการประชุมก็ได้  แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้ 

 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๒๘ ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
ได้ตกลงเป็นอย่างอื่นในคราวประชุมนั้น 

 

ข้อ ๒๙ ประธานสภาท้องถิ่นจะสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่นก่อนหมดระเบียบ
วาระไม่ได้เว้นแต่เป็นกรณีสภาท้องถิ่นเกิดอลเวงตามข้อ ๑๒๑ 

ถ้าประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช่กรณีตาม
ข้อ ๑๒๑ โดยต่อเนื่องกันสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอยู่ในที่ประชุมเห็นว่าสมควรให้เปิดประชุมต่อไป ก็ให้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุม  
โดยให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธานที่ประชุม 

ถ้ารองประธานสภาท้องถิ่นไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น  ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ  ๒๖ มาใช้



๑๑ 
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บังคับโดยอนุโลมวาระการประชุมที่ยังไม่ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม เนื่องจากประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมตามวรรคหนึ่ง  หรือปิดประชุมตาม
วรรคสองแต่ไม่ได้มีการด าเนินการประชุมต่อ  ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดวาระการ
ประชุมนั้น เข้าระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งต่อไป 

 

ข้อ ๓๐ ถ้าประธานสภาท้องถิ่นเห็นเป็นการสมควร จะสั่งให้หยุดพักการประชุม
สภาท้องถิ่น ไว้ชั่วคราวก็ได้ 
 

ข้อ ๓๑ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้มีการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมใด  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมนั้น  โดยไม่ต้อง
ขอมติที่ประชุม การประชุมเช่นนี้ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การประชุมนั้น ออกจากที่ประชุมจนพ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้ 

การร้องขอให้มีการประชุมลับตามวรรคหนึ่ง  อาจท าเป็นหนังสือหรือเสนอด้วย
วาจาก็ได ้

 

ข้อ ๓๒ การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิก
สภาท้องถิ่น เนื่องจากเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือ
ก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกระท าการอันเสื่อมเสีย
ประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่หรือเรื่องที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูก
กล่าวหาว่ากระท าผิดตามความในหมวด  ๙ แห่งระเบียบนี้ให้ประชุมลับเว้นแต่สมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหาจะขอให้ประชุมเปิดเผย 

 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว  ต้องให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ  เพื่อให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  เพื่อให้สภาท้องถิ่น
รับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง  อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่มาประชุม  ลาประชุม และขาดประชุมให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ ส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ 



๑๒ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

ข้อความใด  ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา  ถ้าที่
ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ 

 

ข้อ ๓๔  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว  ให้ประธาน 
สภาท้องถิ่นลงช่ือในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยัง
ไม่ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้รับรองหรือรายงานการประชุม 
ที่สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้วแต่ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น  ให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
เลขานุการสภาท้องถิ่น  ณ วันที่มีเหตุดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์นั้น  ไว้ท้ายรายงานการ
ประชุมดังกล่าว และให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการ ประชุมครั้งน้ันเป็น
ผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมน้ันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ  ถ้าไม่
รับรองภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมนั้นแล้ว 

 วรรคสองแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๓๕  รายงานการประชุมลับจะเปิดเผยได้เพียงใดหรือไม่  ให้เป็นไปตามมติ
ของสภาท้องถิ่น 
 

ข้อ ๓๖  การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ด าเนินการ ดังน้ี 
(๑) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว  เมื่อ

เห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภาองค์  
การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุมวิสามัญได้  หรือนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่อาจท าค าร้องยื่นต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญได้ 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดท าค าร้องขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเรียกประชุมวิสามัญภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าร้อง 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยประชุมวิสามัญให้มีก าหนด
เจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร



๑๓ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

ส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่และให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน 

(๒) กรณีเทศบาล  นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว  เมื่อเห็นว่าเป็นการ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเทศบาล  ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  หรือสมาชิก
สภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในต าแหน่ง  
อาจท าค าร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ  เมื่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควร ก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้ 

สมัยประชุมวิสามัญให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๓) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว  เมื่อ
เห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่อยู่ในต าแหน่ง อาจท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ ถ้า
เห็นสมควรก็ให้นายอ าเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้ก าหนดไม่เกิน
สิบห้าวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

ให้น าวิธีการประชุมสามัญตามระเบียบน้ีมาใช้บังคับกับการประชุมวิสามัญ
ด้วยส าหรับวิธีการขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญของเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้น าวิธีการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญตาม  (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 
ญัตต ิ

ข้อ ๓๗ ญัตติม ี๒ อย่างคือ 
(๑) ญัตติเก่ียวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัต ิ

 

ข้อ ๓๘ ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน  แต่
หากสภาท้องถิ่นน้ันมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองหน่ึงคนเว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดวิธีการเสนอญัตติไว้
เป็นอย่างอื่น 



๑๔ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบน้ี 
ญัตติร่างข้อบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 
ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้  โดยให้น าความใน

ข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ 
(๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
(๒) ขอให้รับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
(๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕ 
(๕) ญัตติตามข้อ ๔๑ 
(๖) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 

การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า  ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 

 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น  ให้น าความในข้อ  ๖๓ วรรคหนึ่ง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
 

ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น 

กรณีที่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้  ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป  
และให้แจ้งเหตุจ าเป็นนั้น ต่อสภาท้องถิ่นในสมัยประชุมนั้น 

ญัตติที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว หากสภาท้องถิ่นไม่ได้พิจารณาใน
สมัยประชุมนั้นหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้เป็นอันตกไป  เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติร่าง
ข้อบัญญัติให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป 

 วรรคสามแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๔๑ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นก าลังปรึกษาญัตติใด  ห้ามเสนอญัตติอื่น  
นอกจากญัตติดังต่อไปน้ี 



๑๕ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

(๑) ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(๒) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามหมวด ๘ 
(๓) ขอให้ลงมต ิ
(๔) ขอให้แยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมต ิ
(๕) ขอให้ปิดอภิปราย 
(๖) ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป 
(๗) ขอให้เลื่อนการปรึกษา 
(๘) ขอให้ประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาใช้อ านาจตามข้อ  ๑๑๙ ข้อ ๑๒๐

หรือ ข้อ ๑๒๑ 
(๙) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่

กฎหมายให้อ านาจไว ้
(๑๐) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ถ้าที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติให้

ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา  ญัตติเดิมเป็นอันตกไป  เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติเก่ียวด้วยกับ
ข้อบัญญัติ 
 

ข้อ ๔๒ ญัตติตามข้อ ๔๑ (๓) (๕) และ (๑๐) นั้น ห้ามไม่ให้ผู้ใดเสนอในคราว
เดียวกับการอภิปรายของตน 
 

ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี ้
(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัต ิ
(๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัต ิ

การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี ้
เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่า

ถูกต้อง ให้ส่งส าเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม  เว้น
แต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน แต่ไม่ให้น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม  ถ้า
ตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น  เว้น
แต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่ไม่มีค ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาให้ค า
รับรองหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ค ารับรองให้ทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้ง
ให้ผู้เสนอทราบโดยเร็ว 



๑๖ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นช่ัวคราว  ต้อง
น าเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นช่ัวคราวนั้นเข้าระเบียบวาระก่อนร่างข้อบัญญัติอื่น 

 วรรคสอง-สามแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๔๔ ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  หมายความว่าร่างข้อบัญญัติว่าด้วย
เรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี ้

(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการ
บังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร 

(๒) การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  หรือการโอนงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน หรือการใช้เงินกู้ 
(๔) การคลัง การงบประมาณ  การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สิน 
(๕) การจ้างและการพัสดุ 

ในกรณีที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้อง
มีค ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย  ค าวินิจฉัยของ
ประธานสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สุด 

การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด  ๔ ว่าด้วย
งบประมาณ 

 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

 

ข้อ ๔๖ ค าอนุมัติหรือไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นช่ัวคราว  ให้ท าเป็นร่างข้อ  
บัญญัติอนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราว 



๑๗ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ
หลักการก็ได ้

 

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้ันก าหนด  โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ  ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการ
หาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ  ทั้งนี้ ให้
ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติ
ไม่รับหลักการ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตาม
วรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามตามล าดับ 

 วรรคสามแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้



๑๘ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบน้ี 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

 

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญ -
ญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตติน้ันเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตต ิตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก  ในกรณีที่
มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  การพิจารณา
เฉพาะข้อนั้นๆ  เป็นอันระงับไว้ก่อน  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ  
ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว  ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 



๑๙ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับ
ไว้เท่านั้น 

 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ 

 

ข้อ ๕๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการ
ตามความในข้อ  ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ  ๕๒ ให้ถือว่า
ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปเว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไป
ตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก  เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุ -
การณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเก่ียวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
ด้วยโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๕๔ ญัตติขอให้สภาท้องถิ่นมีมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากต าแหน่ง
เนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย  หรือกระท าการอันเสื่อม
เสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น  หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่  ให้ยื่นเป็นหนังสือล่วงหน้าและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
เข้าชื่อเสนอจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกยื่นญัตติให้สภาท้องถิ่นมีมติ
ให้พ้นจากต าแหน่งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวันก่อนวันประชุมพิจารณาญัตติ
ดังกล่าว เพื่อเตรียมหลักฐานชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  เว้นแต่เป็นการพ้นวิสัยไม่สามารถ
แจ้งให้ทราบได้  ให้ประธานสภาท้องถิ่นบันทึกเหตุผลไว้เป็นหนังสือและน าแจ้งที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อทราบก็เป็นการเพียงพอแล้ว 

 

ข้อ ๕๕ การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ  หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่าง
ข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ  การขอถอนชื่อจากการเป็น



๒๐ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

ผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ  จะกระท าเมื่อใดก็ได้  เว้นแต่ญัตตินั้นได้
จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น  หรือค าแปร
ญัตติในช้ันคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตต ิ

ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ  หรือค าแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปร
ญัตติไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง 

 

ข้อ ๕๖ ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว  ถ้าผู้เสนอ
หรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ให้ถือว่าได้ถอนญัตติ
นั้น 

ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  
ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งผู้แทนของผู้เข้าชื่อไม่เกินสามคนให้
เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่นเพื่ออภิปรายชี้แจงหรือแถลงเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัตินั้นทุกครั้ง 

 วรรคสามแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๕๗ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นครบวาระหรือมีการยุบสภา  ญัตติใด ๆ ซึ่งที่
ประชุมสภาท้องถิ่นยังไม่ได้พิจารณา หรือพิจารณาแล้วยังไม่เสร็จให้เป็นอันตกไป 
 

หมวด ๔ 
งบประมาณ 

ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่น
ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ 

 

ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

 



๒๑ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพิ่มเติมรายจ่าย  หรือเปลี่ยน 
แปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

 

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซ่ึงมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  ให้ประธาน 
สภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 

ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว  ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ
ขอให้ปิดอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่  
หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ  ต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 

 
หมวด ๕ 

การอภิปราย 
ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้  โดยให้
ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน  
แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน  ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้
อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน 

 

ข้อ ๖๔ เมื่อผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติได้อภิปรายแล้ว  ถ้ามีผู้ใดค้านก็ให้ผู้นั้น
อภิปรายเมื่อผู้คัดค้านอภิปรายแล้วถ้าผู้ใดจะสนับสนุนผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติก็ให้ผู้นั้น
อภิปรายและประธานสภาท้องถิ่นต้องให้อภิปรายสลับกันไป 

ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีผู้ประสงค์จะ
อภิปรายอยู่ให้ประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ประสงค์อภิปรายนั้นอภิปรายต่อเนื่องกันได้ 

เมื่อได้อนุญาตให้อภิปรายซ้อนไปคนหนึ่งแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นถามว่า  
ผู้ใดจะอภิปรายในทางตรงกันข้าม  ถ้ามีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปราย  



๒๒ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

แล้วด าเนินการให้อภิปรายสลับกันต่อไป  ถ้าไม่มีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้
อภิปรายต่อเนื่องไปได้ 

ถ้ามีผู้ยกมือจะอภิปรายหลายคน  ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตให้ผู้ใด
อภิปรายก่อนก็ได้ แต่ให้ค านึงถึงผู้เสนอผู้รับรองและผู้ที่ยังไม่ได้อภิปรายด้วย 

 

ข้อ ๖๕ ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป  ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย  หรือถ้ามีแต่
ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอ
ให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าควรจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้เว้นแต่การอภิปรายตามความใน
ข้อ ๗๒ 

เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

ข้อ ๖๖ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นเตือนสมาชิกสภาท้องถิ่นให้รักษาระเบียบการ
ประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามทันที 

 

ข้อ ๖๗ ถ้าประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้ใดใช้เวลาอภิปรายครั้งใดเกิน
สมควรแก่เรื่องและยังมีผู้อื่นประสงค์จะอภิปรายต่อไปอีก  ประธานสภาท้องถิ่นอาจสั่ง
ให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายเสียก็ได้ เมื่อได้อภิปรายมาครบสิบนาทีแล้ว 

 

ข้อ ๖๘ สมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องอภิปรายเฉพาะเรื่องที่ก าลังปรึกษากันอยู่
เท่านั้นจะกล่าวข้อความซ้ าหรือนอกประเด็นและจะใช้ถ้อยค าหยาบคาย  ใส่ร้ายเสียดสี
ผู้ใดไม่ได้ หรือกล่าวถึงชื่อบุคคลใดๆ เว้นแต่กรณีจ าเป็น 

ห้ามไม่ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นน าเอกสารใดๆ  มาอ่านให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นฟัง  
เว้นแต่กรณีจ าเป็น  และห้ามไม่ให้น าวัตถุใดๆ  เข้ามาแสดงในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเว้น
แต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาต 

ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว  หรือเรื่องอื่นใดอันเป็นที่เสียหาย  อาจยืน
และยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ณ ที่ของตนเพื่อเป็นการขออนุญาต เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้
อนุญาตแล้วจึงให้กล่าวแก้หรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ 

 

ข้อ ๖๙ ข้อความใดๆ  อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน หรือประโยชน์ส าคัญของทางราชการ  ผู้บริหารท้องถิ่น
อาจร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นไม่ให้น ามาอภิปรายหรือเปิดเผย  แต่ถ้าสมาชิกสภา
ท้องถิ่นร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น ไม่ให้น ามาอภิปรายหรือเปิดเผย  ต้องมีผู้รับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และให้ด าเนินการตามมติของสภาท้องถิ่น 

 



๒๓ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

ข้อ ๗๐ เมื่อเห็นว่ามีผู้กระท าผิดระเบียบการประชุมในหมวดน้ี  สมาชิกสภา
ท้องถิ่นอาจยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เพื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นให้รักษา
ระเบียบการประชุมได้ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยว่า ได้มีการฝ่าฝืนระเบียบหรือไม่ค าวินิจฉัย
ของประธานสภาท้องถิ่นในข้อที่ว่ามีผู้กระท าผิดระเบียบการประชุมตามวรรคหนึ่ง
หรือไม่ เป็นเด็ดขาด ห้ามไม่ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอภิปรายในเรื่องนี้ต่อไป 

 

ข้อ ๗๑ ขณะอภิปรายอยู่นั้น  ถ้าประธานสภาท้องถิ่นยืนขึ้นให้สมาชิกสภาท้อง  
ถิ่นผู้ก าลังอภิปรายหรือจะขออภิปรายต้องระงับการอภิปรายของตนไว้  แล้วนั่งลงทันที 
และสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นต้องนั่งฟังประธานสภาท้องถิ่น 

 

ข้อ ๗๒ การอภิปรายในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดถูกกล่าวหาว่า  มีความ
ประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของ
สภาท้องถิ่น  หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามความในหมวด  ๙ แห่งระเบียบนี้  
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิอภิปรายได้จนหมดข้อสงสัย  ห้ามไม่ให้รวบรัดอภิปราย
เพื่อลงมติ 
 

หมวด ๖ 
การลงมต ิ

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

 

ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
(๒) ยืนขึ้น 
(๓) เรียกช่ือสมาชิกตามล าดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย  ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ  แต่ถ้าผู้บริหาร
ท้องถิ่นร้องขอหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันเสนอญัตติต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม (๒) หรือ (๓) เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นมีมติเห็นชอบแล้ว ก็ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามนั้น 

 



๒๔ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

ข้อ ๗๕ ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
สมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีสิทธิเสนอญัตติขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับได้  
การเสนอญัตติดังกล่าวนี้สามารถเสนอด้วยวาจา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ
ก็ให้ด าเนินการตามนั้น 

การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
การออกเสียงลงคะแนนลับ  ให้ใช้วิธีเขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่

เจ้าหน้าที่จัดให้  โดยผู้เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายถูก  (�) ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียน
เครื่องหมายกากบาท  (�) ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมายวงกลม  ( Ο ) ให้
ประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามล าดับอักษร มาน าซองใส่ด้วยตนเอง
ลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 

 

ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า  มีสมาชิก
สภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่  ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น
อยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม จะท าการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได ้

 

ข้อ ๗๗ สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหน่ึงย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  

หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อ  ๒๖ และข้อ 
๒๙ วรรคสาม มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่นได้  โดยไม่ต้องลง
มาจากที่นั่งประธานสภาท้องถิ่นก็ได้ 

 

ข้อ ๗๘ ล าดับการลงมตินั้น ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน แล้วย้อนเป็นล าดับไป
ตามญัตติต้น แต่ความความผิดพลาดของการเรียงล าดับดังกล่าวมานี้ไม่เป็นเหตุให้มติที่
ได้ลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จแล้วนั้นเสียไป มติในกรณีนี้ให้ถือเอาคะแนนเสียงมาก
ที่สุดของญัตติแต่ละญัตติที่ลงมติตามล าดับนั้น 

 

ข้อ ๗๙ ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยาก  ประธานสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอาจแยกประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอนๆ ไปก็ได ้

 

ข้อ ๘๐ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นถามที่ประชุมสภาท้องถิ่นว่า ในเรื่องที่มีผู้เสนอ
นั้นจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย 

 

ข้อ ๘๑ เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว  ประธานสภาท้องถิ่นต้องประกาศ
คะแนนเสียงให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบทันที  ถ้าเรื่องใดกฎหมายบัญญัติว่าต้องมี



๒๕ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

คะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใดเป็นพิเศษแล้ว  ก็ให้ประกาศด้วยว่าได้มีคะแนนเสียงข้าง
มากครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ด้วย 

 
 

ข้อ ๘๒ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นขณะที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเริ่มลงคะแนนเสียงแล้ว 

(๑) ในกรณีลงคะแนนเปิดเผย  สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนร่วมกับฝ่ายที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จได้ แต่จะออกเสียงลงคะแนนร่วมกับ
ฝ่ายนับคะแนนเสร็จแล้วไม่ได้ 

(๒) ในกรณีลงคะแนนลับ  สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ก่อนที่ประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้นับคะแนนเสียง 
 
 

ข้อ ๘๓ การลงมติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่า  มีความประพฤติ
ในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย  หรือกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภา
ท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิก
อยู่ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติแต่เพียงว่าควรให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นขาดจากสมาชิก
ภาพหรือไม่  การลงมติดังกล่าวนี้ให้ออกเสียงลงคะแนนลับและต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

เมื่อสภาท้องถิ่นลงมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกกล่าวหาผู้ใดขาดจากสมาชิก
ภาพให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นทราบโดยเร็ว  แต่ไม่ให้เกิน
สามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นได้ลงมติ 

 
 

ข้อ ๘๔ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด  ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีผู้รับรองไม่
น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เชื่อ
ว่ามีการนับคะแนนเสียงผิดมีสิทธิร้องขอให้นับคะแนนเสียงใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง  โดย
สามารถร้องขอด้วยวาจา ให้ประธานที่ประชุมจัดให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ การร้อง
ขอให้นับคะแนน เสียงใหม่ ให้กระท าได้เพียงครั้งเดียว  และต้องด าเนินการก่อนเริ่มเข้าสู่
วาระการประชุมถัดไป 

การนับคะแนนเสียงใหม่ตามวรรคหนึ่ง  กรณีที่เป็นการลงคะแนนเสียงเปิดเผย  
ให้ประธานที่ประชุมจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่  โดยใช้วิธีเรียกชื่อลงคะแนน
ตามข้อ ๗๔ (๓) 
 



๒๖ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

ข้อ ๘๕ ในการลงมติครั้งใด  เมื่อนับคะแนนเสียงแล้วปรากฏว่าคะแนนเสียง
รวมกันทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุมในคราวนั้น  ให้
ท าการลงมติใหม่โดยใช้วิธีเรียกช่ือลงคะแนนตามข้อ ๗๔ (๓) 

 

ข้อ ๘๖ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็น
อย่างอื่น 

ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย หรือ
ออกเสียงลงคะแนนลับ  ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผย
เป็นเสียงช้ีขาด และประธานที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 

หมวด ๗ 
กระทู้ถาม 

ข้อ ๘๗ กระทู้ถาม  คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นต้ังขึ้นเพื่อสอบถาม
ผู้บริหารท้องถิ่นเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ข้อ ๘๘ กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) กระทู้ถามทั่วไป 
(๒) กระทู้ถามด่วน 

 

ข้อ ๘๙ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น  ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและซักถามได้แต่
เพียงผู้เดียว การตั้งกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบน้ี 

 

ข้อ ๙๐ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดส ีหรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 
(๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก 
(๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ช้ีแจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป 
(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
(๕) เพื่อให้ออกความเห็น 
(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
(๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ 
(๘) เพื่อทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ  เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

ราชการ 



๒๗ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

กระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้ถาม  ห้าม
ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการ
ประชุม และเมื่อประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรค
หนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป ค าวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็นที่สุด 

 

ข้อ ๙๑ กระทู้ถามซึ่งต้องห้ามตามข้อ  ๙๐ (๓) (๔) นั้น จะตั้งถามขึ้นใหม่ได้ใน
เมื่อมีสาระส าคัญต่างกัน หรือเหตุการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเมื่อมีกระทู้ถามครั้งก่อน 

 

ข้อ ๙๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถาม
รับรองว่าถูกต้อง แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตามและถ้าจ าเป็นจะต้อง
มีค าชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก ค าถาม  ข้อเท็จจริง ตลอดจนค า
ชี้แจงประกอบ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้ าซาก หรือมีลักษณะเป็นการอภิปราย 

 

ข้อ ๙๓ การตั้งกระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัย
สาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรีบช้ีแจงหรือด าเนินการโดยทันที 

ในกรณีที่สงสัย ให้เป็นอ านาจของประธานสภาท้องถิ่นที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถาม
นั้นเป็นกระทู้ถามทั่วไปหรือกระทู้ถามด่วน 

 

ข้อ ๙๔ กระทู้ถามด่วน ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
โดยมีหัวข้อเรื่องที่จะตั้งกระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นรีบจัดส่งกระทู้ถามนั้น  ไปยัง
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเตรียมตอบและให้แจ้งไปด้วยว่าได้ก าหนดจะให้ผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามกระทู้เรื่องนั้นในการประชุมครั้งใด 

การก าหนดเวลาดังกล่าวนั้นให้ประธานสภาท้องถิ่นค านึงถึงความส าคัญของ
เหตุการณ์และความสนใจของประชาชน 

 

ข้อ ๙๕ กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อเตรียมตอบ และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทู้
ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 

 



๒๘ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

ข้อ ๙๖ เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถาม  ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
ให้ถามไปตามล าดับ ถ้ามีกระทู้ถามด่วน  ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามก่อน
ตามล าดับความเร่งด่วนของกระทู้ถามด่วน ในการถามไม่ให้ชี้แจงหรืออ่านค าชี้แจงประกอบ 

 

ข้อ ๙๗ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้  เมื่อถอนกระทู้
ถามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นจ าหน่ายกระทู้ถามนั้น  และห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นยื่น
กระทู้ถามในเรื่องเดียวกันน้ันอีก 

เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถาม  ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้น 

ถ้าสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป 
 

ข้อ ๙๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถาม
ได้อีกสามครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและ
ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต การซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริง
ประกอบได้เท่าที่จ าเป็นแต่ต้องไม่เป็นการอภิปราย  

ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ  ยังไม่ควรเปิด 
เผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของทางราชการ  ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๙๕ 

 

ข้อ ๙๙ ผู้บริหารท้องถิ่นจะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ก็ได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาท้องถิ่นและให้แจ้งด้วยว่าจะตอบเมื่อใด  

หากสภาท้องถิ่นเห็นว่า ระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดแจ้งตอบกระทู้ตาม
วรรคหน่ึงนานเกินไป สภาท้องถิ่นจะมีมติก าหนดให้ผู้บริหารตอบกระทู้ถามก่อนนั้นก็ได ้

 

ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหน่ึง  สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหน่ึงจะตั้ง
กระทู้ถามเกินกว่าหน่ึงกระทู้ไม่ได้ เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

 

ข้อ ๑๐๑ กระทู้ถามที่ผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบให้ระงับไปเมื่อ 
(๑) ครบอายุของสภาท้องถิ่น 
(๒) มีการยุบสภาท้องถิ่น 
(๓) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น 
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 

 



๒๙ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

ข้อ ๑๐๒ เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อสอบถามจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา  ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้จัดส่งข้อสอบถามนั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือ
หัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ภายใน
สามวันนับแต่วันที่ได้รับข้อสอบถามจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้
ก าหนดวัน เวลา ที่จะตอบข้อสอบถามในการประชุมสภาคราวใดไว้ด้วย 

กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือหัวหน้าหน่วยงานราชการมาชี้แจงด้วยวาจา  หาก
ยังไม่หมดประเด็นที่สอบถาม  และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุญาต  ผู้
เสนอข้อสอบถามมีสิทธิสอบถามได้อีกสามครั้ง 

 
หมวด ๘ 

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นม ี๒ ประเภท คือ 

(๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีมีสิทธิ
เสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งต้ังเป็น
กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 
 

ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่นอาจแต่งต้ังคณะกรรมการวิสามัญ  เพื่อพิจารณากิจการของสภา
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

 

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ  ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 



๓๐ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  แล้วเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

 

ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(๒) ตาย 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง  
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

เสร็จสิ้นลง 
(๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น  
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๑๐๘ เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา  ให้ประธาน 
สภาท้องถิ่น ส่งญัตติน้ันไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือ
สมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน
เพื่อพิจารณาญัตตินั้น 

 

ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก  ให้
เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ  เลือกประธานกรรมการและเลขานุ -
การจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 



๓๑ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานกรรมการออกเสียงช้ีขาด 

 

ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ  และส่งคณะ  
กรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ  ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมทั้ง
รายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า  
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตติน้ันเป็นประการใด การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 
 

ข้อ ๑๑๑ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใด
ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้ แต่ทั้งนี้ไม่ให้ประชุมเกินสามครั้ง 

การประชุมเกินกว่าก าหนดตามวรรคหนึ่ง  จะกระท าได้เมื่อมีเหตุจ าเป็นและ
ได้รับอนุมัติจากประธานสภาท้องถิ่น 

 

ข้อ ๑๑๒ เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จ  -
จริงหรือแสดงความคิดเห็นในการกระท าหรือเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้น  ให้เชิญในนามของ
ประธานกรรมการคณะนั้น 

 

ข้อ ๑๑๓ สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการสภาท้องถิ่นมี
สิทธิเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 

ในกรณีเป็นการประชุมลับผู้มีสิทธิเข้าฟังการประชุมจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการประชุม ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นนั้นเท่านั้น  

ผู้มีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามวรรคหน่ึงและ
วรรคสอง จะแสดงความเห็นได้เมื่อประธานกรรมการสภาท้องถิ่นอนุญาตหรือขอให้แสดง
ความคิดเห็น 

 

ข้อ ๑๑๔ ภายใต้บังคับข้อ  ๑๑๓ ผู้เสนอญัตติ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิไป
ชี้แจง แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอดระยะเวลาการพิจารณา
ญัตตินั้น ส่วนผู้แปรญัตติน้ัน มีสิทธิชี้แจงได้เฉพาะที่ได้ขอแปรญัตติไว้ 



๓๒ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด  ให้แจ้งให้
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า  ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามก าหนดที่นัดหมาย  ถ้าผู้แปร
ญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที  นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้น ให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนค าแปรญัตติน้ันแล้ว  เว้นแต่ผู้
แปรญัตติจะมีความจ าเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น  
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาค าแปรญัตติน้ันต่อไปก็ได้ 

 

ข้อ ๑๑๖ หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่
สภาท้องถิ่นก าหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าอยู่ในสมัยประชุม  ให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อลงมติให้ขยายเวลาที่ได้ก าหนดไว้ หรือให้ด าเนินการตามที่สภา
ท้องถิ่นเห็นสมควรแต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีอ านาจ
ประชุมนอกสมัยประชุมได้ตามข้อ  ๑๑๑ วรรคหนึ่ง  ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ
อนุญาตขยายเวลาที่ก าหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ  ใน
การประชุมสภาท้องถิ่นสมัยต่อไป 
 

หมวด ๙ 
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 

ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ  ผู้เข้าไปจะต้อง
แต่งกายสุภาพประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ 

การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่นน้ัน  ให้แต่งเครื่องแบบ  ชุด
สากลนิยม ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนด 

ในขณะที่ก าลังประชุม  ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และคณะ -
กรรมการสภาท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด 

 

ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ กล่าวค าหยาบคาย เสียดส ีหรือใส่ร้าย 
(๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 



๓๓ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

(๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย  หรือกระท าการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือจงใจกระท าการใดๆ  อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น 

(๔) ขัดค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
 

ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่ก าลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่  ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบการ
ประชุมนี้ หรือกระท าการฝ่าฝืนข้อ  ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจตักเตือน  
ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด หรือให้กล่าวค าขอขมาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือห้ามไม่ให้
พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ 

ในกรณีขัดค าสั่งประธานสภาท้องถิ่นหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย  หรือกระท า
การเสื่อมเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้น้ันหยุดการ
กระท าน้ัน หรือสั่งให้ออกไปจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้นโดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ 

ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม  หากผู้นั้นขัดขืน  
ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ท า
หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาท้องถิ่น  น าตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุม
สภาท้องถิ่นหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้ 

 

ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น  จนประธาน 
สภาท้องถิ่นเห็นว่าไม่สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้  
ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่งหยุดพักการประชุมสภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว 

 

ข้อ ๑๒๑ ในกรณีที่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเกิดอลเวง  จนประธานสภาท้องถิ่นไม่
สามารถรักษาระเบียบการประชุมไว้ได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่น 

 

ข้อ ๑๒๒ ค าสั่งประธานสภาท้องถิ่นตามความในหมวดน้ีให้เป็นเด็ดขาด 
 

หมวด ๑๐ 
การแถลงนโยบาย 

ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 

เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป 



๓๔ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุน
และคัดค้าน ในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหาร
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ให้ส าเร็จผลตามนโยบาย  ในการนี้สมาชิก
สภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ  ที่จะปฏิบัติตาม
นโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได ้

 

ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถาม  หรือข้อ
คัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อความสะดวก  ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่ซักถาม หรือคัดค้านทีละคนเป็นล าดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 

 

ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น าความใน
หมวด ๕มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๑๒๗ ระเบียบน้ี ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระท าเสร็จแล้วก่อนใช้
ระเบียบน้ีส่วนการใดที่ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบ
หรือข้อบังคับที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 

ข้อ ๑๒๘ องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีการบริหารในรูปแบบคณะผู้บริหารอยู่
ในวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ  การลงมติต่อไปนี้  ให้น าความในข้อ  ๓๒ ข้อ ๕๔ ข้อ ๗๒ 
และข้อ ๘๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๑) การลงมติให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๖๔ (๗) 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๖ ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ตามความในมาตรา  ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ 

(๒) การลงมติให้ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา  ๖๔/๑ (๔) แห่งพระราช  
บัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง
ยังใช้บังคับอยู่ตามความในมาตรา  ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๓๕ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
 

ข้อ ๑๒๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีการบริหารในรูปแบบคณะผู้บริหาร  
อยู่ในวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ  หากคณะผู้บริหาร  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือรองผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่งให้น าความในข้อ  ๘ มาใช้บังคับกับการเลือกคณะผู้บริหาร  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิ่นโดยอนุโลม 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกคณะผู้บริหาร ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
รองผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งส าหรับเทศบาล  หรือให้นายอ าเภอ
แต่งต้ังส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 

 

ข้อ ๑๓๐ คณะเทศมนตรี หรือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ตาม
กฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้อยู่ในความหมายของผู้บริหารท้องถิ่น
ตามระเบียบน้ี 

 

ข้อ ๑๓๑ ความในข้อ ๔๘ ไม่ให้น ามาใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีการบริหารในรูปแบบคณะผู้บริหาร 

 

ข้อ ๑๓๒ การประชุมเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับคณะเทศมนตรี  หรือเทศมนตรีถูก
กล่าวหาตามความในมาตรา  ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ นั้น เป็น
การประชุมสมาชิกสภาเทศบาลไม่ใช่การประชุมของสภาเทศบาล  โดยให้นายอ าเภอ
ส าหรับเทศบาลต าบล  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร
เป็นประธานที่ประชุมนั้น  และให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอหรือ
จังหวัด  หรือผู้ที่นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี  มอบหมายเป็น
เลขานุการ และให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง  ให้เรียกประชุมรวมกันทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
คณะเทศมนตรีแต่ถ้าคณะเทศมนตรี  หรือเทศมนตรีคนใดไม่ร่วมประชุม  ก็ให้
ด าเนินการประชุมต่อไปได้ โดยให้เป็นการประชุมลับ 

คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาให้มีสิทธิแถลงในที่ประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

          ลงชื่อ ประชา   มาลีนนท ์
       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย   
 ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


