ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
--------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิน่ เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา
๕และมาตรา ๕๒ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิน่ พ.ศ. 2547”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๐๓
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๒๙
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๒
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๓
(๘) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๘
(๙) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๑๐) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีและ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“รองผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
นายกเทศมนตรี และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
“ประธานสภาท้องถิน่ ” หมายความว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาเทศบาล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
“รองประธานสภาท้องถิน่ ” หมายความว่า รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิก สภา
เทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล”
“เลขานุการสภาท้องถิน่ ” หมายความว่า เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการสภาเทศบาล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
“ข้อบัญญัต”ิ หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบัญญัติ และ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
“ข้อบัญญัติงบประมาณ” หมายความว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตําบล
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสําหรับเทศบาล
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอาํ นาจตีความ
วินิจฉัยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัตเิ พื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
เมื่อมีปญ
ั หาโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีห้ รือกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยและใช้บังคับไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิน่ นําข้อโต้แย้งที่
เกิดขึ้นเสนอต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด คําวินิจฉัยของผู้วา่ ราชการจังหวัดให้ใช้บงั คับได้เฉพาะในการประชุม
คราวนั้น
และให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้เสนอต่อนายอําเภอเพื่อพิจารณาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของนายอําเภอ
ให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการระชุมคราวนั้น และให้รายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด เพื่อ
เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
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หมวด ๑
ประธานสภาท้องถิน่ รองประธานสภาท้องถิน่ และเลขานุการสภาท้องถิน่
ข้อ ๖ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจํานวนแล้ว ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลต้อง
กําหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด
ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้วา่ ราชการจังหวัดสําหรับองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้วให้
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชัว่ คราวโดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้มีอายุ
มากที่สดุ ซึง่ อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิน่ คราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิน่ ชัว่ คราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้มีอายุมากที่สุดไม่รบั เป็นประธานสภาท้องถิน่ ชั่วคราว
ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผูม้ ีอายุมากที่สดุ
รองลงมาตามลําดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนัน้ เป็นประธานสภาท้องถิน่ ชัว่ คราว เพื่อทําหน้าที่
เป็นประธานที่ประชุมนําสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ กําหนด และดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถิน่ ”
ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้วิธีจบั สลาก
วิธีจับสลากเลือกประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการให้คนที่มีอายุสูงสุดเท่ากันตกลงกัน
เสียก่อนว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอจับ
สลากว่า คนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันมีจํานวนเท่ากับ
จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุสูงสุดเท่ากันโดยเขียนข้อความว่า“ได้เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว”เพียง
บัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า“ไม่ได้เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว”
ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิน่ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชือ่ สมาชิก

สภาท้องถิน่ คนหนึง่ ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผูด้ ํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิน่
การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิน่ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จาํ กัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านัน้ โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึง่ ชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานทีป่ ระชุมประกาศ
คะแนนต่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รบั เลือก ถ้ามีผไู้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย
คนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผไู้ ด้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจบั สลากเฉพาะผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึง่ ให้นาํ ความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดําเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลง
กันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานทีป่ ระชุมจับสลากว่าผู้ใด
จะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จดั ทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวนเท่ากับ
จํานวนผู้ได้รบั คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รบั เลือกเป็นประธานสภาท้องถิน่ ”เพียงบัตร
เดียว นอกนัน้ เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”
ข้อ 7 วรรคแรก แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ 8 ข้อความเดิมถูกยกเลิกและใช้ข้อความนี้แทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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ข้อ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิน่ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ ให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ แล้วแต่กรณี ดําเนินการแต่งตั้งทันที เมื่อการเลือกประธานสภา
ท้องถิน่ แล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นทีไ่ ด้รับแต่งตั้งปฏิบัตหิ น้าที่ประธานทีป่ ระชุมสภาท้องถิ่นใน
ครั้งนั้นต่อไป
ข้อ ๑๐ ประธานสภาท้องถิน่ ชั่วคราว พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ
เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแล้ว
(๒) สําหรับเทศบาล เมื่อผู้วา่ ราชการจังหวัดมีคําสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล
(๓) สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อนายอําเภอมีคาํ สั่งแต่งตั้งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิน่ แล้ว ให้สภาท้องถิน่ เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
เลขานุการสภาท้องถิน่ และให้ประธานสภาท้องถิน่ นําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ
ดังนี้
(๑) สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถดั ไป
(๒) สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัยใน
ปีนั้นจะเริม่ เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกีว่ ัน กับให้กําหนดวันเริม่ ประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปีถดั ไปและมีกําหนดกีว่ ัน
(๓) สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดว่าปีนั้นจะมี
สมัยประชุมสามัญประจําปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนนั้ มีกําหนดกีว่ ัน กับให้
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถดั ไปและมีกําหนดกีว่ ัน
การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ นัน้ กําหนด
ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิน่ ต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด
สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลภายใน
เจ็ดวันนับแต่วนั เลือก”
ข้อ ๑๒ วิธเี ลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กําหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิน่ คนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นในลําดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจํานวนที่พึงมี”
ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิน่ ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิน่ แล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิน่ ชัว่ คราวพ้น
จากตําแหน่ง
ข้อ 9 ข้อความเดิมถูกยกเลิกและใช้ข้อความนี้แทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ 11 วรรคสามแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ 12 วรรคหนึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔
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ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิน่ หรือเลขานุการสภา
ท้องถิน่ ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตัง้ เพียงตําแหน่งละหนึง่ คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รบั เลือก
ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิน่ รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้น
จากตําแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิน่ เลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภา
ท้องถิน่ หรือเลขานุการสภาท้องถิน่ แล้วแต่กรณีแทนตําแหน่งทีว่ ่าง ดังนี้
(๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิน่
ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตําแหน่งทีว่ ่างภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ตําแหน่ง
ว่างลง
(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิน่ แทนตําแหน่งที่
ว่างในการประชุมสภาท้องถิน่ ที่มีขนึ้ คราวแรกนับแต่วนั ที่ตําแหน่งว่างลง
ให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นทีม่ ีการเลือกประธานสภาท้องถิน่
และเป็นผูด้ ําเนินการเลือกประธานสภาท้องถิน่ รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิน่ ต่อผูว้ ่าราชการ
จังหวัดสําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก และให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดสําหรับเทศบาล หรือนายอําเภอสําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบล แล้วแต่กรณี แต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รบั รายงานผลการ
เลือกประธานสภาท้องถิน่ ”
ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิน่ มีอํานาจหน้าทีด่ ังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปราย
สนับสนุนหรือคัดค้านญัตติ ในที่ประชุมสภาท้องถิน่
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิน่
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิน่
(๕) เป็นผูแ้ ทนสภาท้องถิน่ ในกิจการภายนอก
(๖) อํานาจและหน้าทีอ่ ื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดไว้ หรือตามทีก่ ําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้
ข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิน่ มีหน้าที่ชว่ ยประธานสภาท้องถิน่ ในกิจการอันเป็นอํานาจ
หน้าทีข่ องประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบตั ิการตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย
ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
หรือไม่ยอมปฏิบัตหิ น้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้
นําความในข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิน่ มากกว่าหนึ่งคน ให้รองประธานสภา
ท้องถิน่ ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทนประธานสภาท้องถิ่นตามลําดับ”
ข้อ 15 ข้อความเดิมถูกยกเลิกและใช้ข้อความนี้แทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ 17 ข้อความเดิมถูกยกเลิกและใช้ข้อความนี้แทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ นัน้ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ นัน้ คนหนึง่ เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิน่
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิน่ ตามวรรคหนึ่งให้
หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านัน้
ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคําสั่งของประธานสภาท้องถิน่
(๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทาง
ปฏิบัตซิ ึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่
(๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิน่ จัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
(๔) เชิญประธานสภาท้องถิน่ ชั่วคราวปฏิบตั ิหน้าที่
(๕) จัดทํารายงานการประชุมสภาท้องถิน่
(๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิน่ แต่จะเปิดเผยได้ตอ่ เมื่อ
ได้รบั
อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น
(๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิน่ ในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิน่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อนื่ ตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทํากิจการอืน่ ตามที่ประธานสภา
ท้องถิ่นมอบหมาย
ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิน่ หรือมีแต่ไม่อยูห่ รือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัตหิ น้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผูป้ ฏิบัตหิ น้าที่เลขานุการสภา
ท้องถิน่ เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นาํ ความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ
หมวด ๒
การประชุม
ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิน่ ครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นมี
๒ ประเภท คือ
(๑) การประชุมสามัญ
(๒) การประชุมวิสามัญ
ข้อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนนั้ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิน่ นําปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของสภาท้องถิน่ พร้อมทั้ง
ปิดประกาศไว้ในทีเ่ ปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ข้อ 19 วรรคสองแก้ไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔
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ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีไว้ หรือไม่ได้กําหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกในปีถดั ไปไว้ หรือมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําปี หรือวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีที่กําหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิน่ ตามข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิน่ แจ้งเป็นหนังสือให้
สมาชิกสภาท้องถิน่ ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในทีเ่ ปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ก่อนกําหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้ง
กําหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านัน้ ก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชวั่ โมงก่อนกําหนดเวลา
เปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย
ข้อ ๒๓ การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนัน้ ให้ทําเป็นหนังสือ หรือจะบอกนัดในที่
ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ทไี่ ม่ได้มาประชุมในเวลา
นั้นให้ทราบล่วงหน้าด้วย โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถา้ เป็นการ
ประชุมอันรีบด่วน จะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัด
ประชุม และแจ้งให้ทปี่ ระชุมสภาท้องถิน่ ทราบด้วย
การประชุมสภาท้องถิ่นทีไ่ ม่ได้มกี ารนัดประชุม ไม่ให้ถือว่าเป็นการประชุมของภาท้องถิ่น
ข้อ ๒๔ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุมตามข้อ ๒๒หรือการนัด
ประชุมตามข้อ ๒๓ เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภา
ท้องถิน่ ทราบในขณะเปิดประชุมก็ได้
ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กําหนดวันนัดประชุม เวลา สถานทีป่ ระชุม และเรื่อง
ที่จะนําเข้าสู่ทปี่ ระชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสําหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิน่ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่สภาท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๒๕ เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม
เมื่อได้มีสญ
ั ญาณให้เข้าประชุมแล้ว ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ รีบเข้านั่งตามทีซ่ ึ่งได้จัดไว้เป็น
สัดส่วนแยกต่างหากจากที่จดั ไว้ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจดูว่าสมาชิก
สภาท้องถิน่ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่
สมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้ใดไม่ได้ลงชื่อไว้ แต่ได้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามาประชุมสภาท้องถิน่
ครั้งนั้น
สมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้ใดที่มาลงชื่อไว้แล้ว แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่
ไม่ให้นบั เป็นองค์ประชุมสําหรับสมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้นนั้ และให้ถือว่าขาดประชุมสภาท้องถิน่
เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้ว สมาชิกสภาท้องถิน่ มาประชุมไม่ครบองค์ประชุมและพ้น
กําหนดเวลานัดประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมง ก็ให้ประธานสภาท้องถิน่ สั่งเลือ่ นการประชุม และให้ถือว่าสมาชิก
สภาท้องถิน่ ที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ขาดประชุมสภาท้องถิ่น
การแจ้งเลื่อนการประชุมนั้น ให้นําความในข้อ ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ๒๖ เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิน่ มาครบองค์ประชุมแล้วแต่ไม่
มีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิน่
หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรืออยูแ่ ต่ไม่สามารถ
ปฏิบัตหิ น้าทีไ่ ด้ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้มีอายุมากทีส่ ดุ ซึง่ อยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานทีป่ ระชุม
ชั่วคราว เพื่อดําเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิน่ เลือกกันเองเป็นประธานทีป่ ระชุมคราวนัน้ โดยให้เสนอชื่อ
และลงคะแนนด้วยวิธียกมือ ถ้าในระหว่างการเลือกนัน้ ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี เข้ามาในทีป่ ระชุมและยอมปฏิบตั หิ น้าที่ ก็ให้ระงับการเลือกนัน้ เสียหรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้
ได้รบั เลือกเป็นอันพ้นหน้าที่ และนําความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีประธานสภาท้องถิน่ หรือรองประธานสภาท้องถิน่ ไม่ยอมปฏิบตั ิหน้าที่ให้
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการปฏิบตั ิหน้าทีส่ ําหรับการประชุมนั้น
และให้ดําเนินการเลือกประธานทีป่ ระชุมชัว่ คราวตามวรรคหนึ่งเพื่อดําเนินการในการประชุมครั้งนั้นจน
เสร็จสิ้น
ข้อ ๒๗ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จดั ลําดับดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องทีป่ ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) กระทูถ้ าม
(๔) เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ ภาท้องถิน่ ตัง้ ขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่เสนอใหม่
(๖) เรื่องอืน่ ๆ
ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิน่ เห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน จะจัดไว้ในลําดับใดของ
ระเบียบวาระการประชุมก็ได้ แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องทีค่ ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่ได้
ข้อ ๒๘ ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็น
อย่างอื่นในคราวประชุมนัน้
ข้อ ๒๙ ประธานสภาท้องถิน่ จะสั่งปิดประชุมสภาท้องถิน่ ก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้เว้นแต่
เป็นกรณีสภาท้องถิ่นเกิดอลเวงตามข้อ ๑๒๑
ถ้าประธานสภาท้องถิน่ สั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช่กรณีตามข้อ ๑๒๑
โดยต่อเนือ่ งกันสมาชิกสภาท้องถิน่ จํานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนสมาชิกสภาท้องถิน่ ที่มีอยู่ในที่
ประชุมเห็นว่าสมควรให้เปิดประชุมต่อไป ก็ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไป
จนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุม โดยให้รองประธานสภาท้องถิน่ เป็นประธานที่ประชุม
ถ้ารองประธานสภาท้องถิน่ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือก
กันเองเป็นประธานทีป่ ระชุมคราวนัน้ ทั้งนี้ ให้นําความในข้อ ๒๖ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
วาระการประชุมที่ยังไม่ได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
เนื่องจาก
ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมตามวรรคหนึ่ง หรือปิดประชุมตามวรรคสองแต่ไม่ได้มีการดําเนินการ
ประชุมต่อ ให้ประธานสภาท้องถิน่ จัดวาระการประชุมนั้น เข้าระเบียบวาระการประชุมในการประชุม
สภาท้องถิน่ ครัง้ ต่อไป
ข้อ 26และ 27 ข้อความเดิมถูกยกเลิกและใช้ข้อความนี้แทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๙

ข้อ ๓๐ ถ้าประธานสภาท้องถิ่นเห็นเป็นการสมควร จะสั่งให้หยุดพักการประชุมสภาท้องถิน่
ไว้ชวั่ คราวก็ได้
ข้อ ๓๑ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิน่ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้มีการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมใด
ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ดําเนินการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมนัน้ โดยไม่ต้องขอมติทปี่ ระชุม การประชุมเช่นนี้ให้
ประธานสภาท้องถิ่นสั่งผู้ทไี่ ม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมนั้น ออกจากที่ประชุมจนพ้นระยะที่จะฟัง
การประชุมได้
การร้องขอให้มีการประชุมลับตามวรรคหนึง่ อาจทําเป็นหนังสือหรือเสนอด้วยวาจาก็ได้
ข้อ ๓๒ การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิกสภาท้องถิ่น
เนื่องจากเห็นว่า มีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระทําการอันเสือ่ มเสียประโยชน์ของสภาท้องถิน่ ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่
หรือเรื่องที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดตามความในหมวด ๙ แห่งระเบียบนี้ให้ประชุมลับ
เว้นแต่สมาชิกสภาท้องถิ่นผูถ้ ูกกล่าวหาจะขอให้ประชุมเปิดเผย
ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้มีโอกาสตรวจดูได้กอ่ นเวลาประชุมไม่
น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิน่ รับรองรายงานการประชุมนั้น
การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นทีม่ า
ประชุม ลาประชุม และขาดประชุม
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่
เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ผู้บริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิน่ ทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าทีป่ ระชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่
ร้องขอ
ข้อ ๓๔ เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลง
ชื่อในรายงานการประชุมนัน้ ไว้เป็นหลักฐาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้รบั รอง หรือรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นได้รับ
รองแล้วแต่ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่น
หรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น ณ วันที่มีเหตุดังกล่าวบันทึก
เหตุการณ์นั้นไว้ทา้ ยรายงานการประชุมดังกล่าว และให้ผู้ที่ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการ
ประชุมครัง้ นัน้ เป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมนัน้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่มีเหตุ
ถ้าไม่รับรองภายในเวลาดังกล่าวให้ถอื ว่าได้รับรองรายงานการประชุมนั้นแล้ว
ข้อ 34 วรรคสองแก้ไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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ข้อ ๓๕ รายงานการประชุมลับจะเปิดเผยได้เพียงใดหรือไม่ ให้เป็นไปตามมติของสภา
ท้องถิน่
ข้อ ๓๖ การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการ
จําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรียก
ประชุมวิสามัญได้
หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่อาจทําคําร้อง
ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญได้
ในกรณีทนี่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทําคํา
ร้องขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําร้อง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยประชุมวิสามัญให้มีกาํ หนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยูแ่ ละให้ขยายออกไปได้อีกไม่
เกินเจ็ดวัน
(๒) กรณีเทศบาล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์
แห่งเทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในตําแหน่ง อาจทําคําร้องยื่นต่อผู้วา่ ราชการจังหวัดขอให้เปิดสมัย
ประชุมวิสามัญ เมื่อผู้วา่ ราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควร ก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้สมัยประชุม
วิสามัญให้มีกาํ หนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผูว้ ่าราชการ
จังหวัด
(๓) กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการ
จําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่อยู่ในตําแหน่ง อาจทําคําร้องยื่นต่อนายอําเภอขอให้เปิด
สมัยประชุมวิสามัญถ้าเห็นสมควรก็ให้นายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กาํ หนดไม่
เกินสิบห้าวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ
ให้นําวิธีการประชุมสามัญตามระเบียบนี้มาใช้บังคับกับการประชุมวิสามัญด้วย
สําหรับวิธีการขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้นําวิธีการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญตาม (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
ญัตติ
ข้อ ๓๗ ญัตติมี ๒ อย่างคือ
(๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิน่
(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ
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ข้อ ๓๘ ญัตติทั้งหลายต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่าห้าวันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภา
ท้องถิน่ เหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิน่ รับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบ
นี้กําหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอืน่
การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคํารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น
ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึง่
ญัตติดงั ต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในทีป่ ระชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้นําความในข้อ ๓๙ มา
ใช้บังคับ
(๑) ขอให้รบั รองรายงานการประชุม
(๒) ขอให้รบั รองรายงานอืน่ ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สภาท้องถิน่ ตั้งขึ้น
(๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน
(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕
(๕) ญัตติตามข้อ ๔๑
(๖) ญัตติที่ประธานทีป่ ระชุมเห็นควรอนุญาต
การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมคราวนัน้
ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติดว้ ยวาจานัน้ ให้นําความในข้อ ๖3 วรรคหนึง่ มาใช้บงั คับโดย
อนุโลมการรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทําโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ
ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถิน่ บรรจุญตั ติทเี่ สนอมา เข้าระเบียบวาระการประชุมสภา
ท้องถิน่ ภายในกําหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น
กรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถบรรจุญตั ติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิน่ ตามวรรค
หนึ่งได้ ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และให้แจ้งเหตุจาํ เป็นนัน้ ต่อสภา
ท้องถิน่ ในสมัยประชุมนัน้
ญัตติที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว หากสภาท้องถิน่ ไม่ได้พิจารณาในสมัยประชุม
นั้นหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้เป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินนั้ เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติให้บรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป
ข้อ ๔๑ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นกําลังปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอื่น นอกจาก
ญัตติดงั ต่อไปนี้
(๑) ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติทไี่ ม่ใช่ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณ
(๒) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามหมวด ๘
(๓) ขอให้ลงมติ
(๔) ขอให้แยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมติ
(๕) ขอให้ปดิ อภิปราย
ข้อ 38 ข้อความเดิมถูกยกเลิกและใช้ข้อความนี้แทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ 40 วรรคสาม เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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(๖) ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป
(๗) ขอให้เลื่อนการปรึกษา
(๘) ขอให้ประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาใช้อํานาจตามข้อ ๑๑๙ ข้อ ๑๒๐ หรือข้อ ๑๒๑
(๙) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้
(๑๐) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ถ้าที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติให้ยกเรื่องอืน่ ขึ้น
ปรึกษา ญัตติเดิมเป็นอันตกไป เว้นแต่ญตั ตินั้นเป็นญัตติเกี่ยวด้วยกับข้อบัญญัติ
ข้อ ๔๒ ญัตติตามข้อ ๔๑ (๓) (๕) และ (๑๐) นั้น ห้ามไม่ให้ผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับการ
อภิปรายของตน
ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบนั ทึกดังต่อไปนี้
(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ
(๒) เหตุผลทีเ่ สนอร่างข้อบัญญัติ
การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้
เมื่อประธานสภาท้องถิน่ ได้รบั ญัตติรา่ งข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง
ให้ส่งสําเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมอัน
รีบด่วน แต่ไม่ให้น้อยกว่ายีส่ ิบสี่ชั่วโมงก่อนกําหนดเวลานัดประชุม ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถกู ต้องให้แจ้งผู้
เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับญัตตินั้น เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงินทีไ่ ม่มี
คํารับรองของผูบ้ ริหารท้องถิน่
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติดงั กล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาให้คํารับรองหากผู้บริหารท้องถิน่ ไม่แจ้งผลการพิจารณาให้คํารับรองให้ทราบภายในสามสิบ
วันนับแต่วันทีไ่ ด้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิน่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอ
ทราบโดยเร็ว
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งได้ออกข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ ชั่วคราว
ต้องนําเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นชัว่ คราวนัน้ เข้าระเบียบวาระก่อนร่างข้อบัญญัติอื่น
ข้อ ๔๔ ร่างข้อบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน หมายความว่า ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอัน
เกี่ยวกับภาษีอากร
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
(๓) การกู้เงิน การค้ําประกัน หรือการใช้เงินกู้
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
(๕) การจ้างและการพัสดุ
ในกรณีที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกีย่ วด้วยการเงินที่จะต้องมีคํา
รับรองของผู้บริหารท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิน่ เป็นผูว้ ินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิน่ ถือ
เป็นที่สดุ
การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด ๔ ว่าด้วยงบประมาณ
ข้อ 43 วรรคสอง วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
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ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิน่ ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิน่ จะอนุมตั ิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิน่ จํานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้
เมื่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ อนุมตั ิให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระทีส่ องนัน้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สบิ สี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิน่ มีมติรบั
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ ๔๖ คําอนุมัตหิ รือไม่อนุมตั ิร่างข้อบัญญัติท้องถิน่ ชั่วคราว ให้ทําเป็นร่างข้อบัญญัติ
อนุมตั ิให้ใช้ข้อบัญญัติชวั่ คราว
การพิจารณาร่างข้อบัญญัตติ ามวรรคหนึ่ง
ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นทีไ่ ม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัตวิ าระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิน่ ปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตแิ ละลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินนั้ หรือไม่ หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิน่ ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้ว
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระทีห่ นึง่ สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิน่ พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
ข้อ
๔๘
ในกรณีทสี่ ภาท้องถิน่ มีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้
ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิน่
เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการหาข้อยุตติ ามจํานวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ กําหนด โดยให้นํา
วิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รบั หลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลให้แจ้งนายอําเภอทราบ
ทั้งนี้ ให้ดําเนินการภายในสามวันนับแต่วนั ที่สภาท้องถิน่ มีมติไม่รับหลักการ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นทําหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิน่ ที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิน่ มีมติไม่รับหลักการ
ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณทีผ่ ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้
สภาท้องถิน่ นําเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามตามลําดับ
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิน่ ลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตนิ ั้นไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาโดยละเอียด
และทีป่ ระชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ่
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย

ข้อ 48 วรรคสาม เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึง่
ผู้บริหารท้องถิน่
หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิน่ เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
การเสนอคําแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติ
อาจเสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาได้
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินนั้ ตามร่าง
เดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนัน้ อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มหี รือไม่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดว้ ย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิน่ ไม่น้อยกว่าสิบสี่ชวั่ โมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิน่ ด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนัน้
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัตวิ าระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านัน้
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิน่ จะได้ลงมติเป็น
อย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มมี ติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสําคัญ ที่ประชุมสภา
ท้องถิน่ จะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะทีข่ ดั แย้งหรือบกพร่องก็
ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มมี ติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้กอ่ น แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะ
พิจารณาข้ออืน่ ๆ ต่อไป สภาท้องถิน่ อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึน้ ในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภา
ท้องถิน่ จะลงมติให้ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นนั้ ตามวรรคสามแล้ว
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนัน้ ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สบิ สี่ชั่วโมงก่อนวันนัด
ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิน่ ลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ทปี่ ระชุมสภา
ท้องถิน่ จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัตหิ รือไม่
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ข้อ ๕๓ ญัตติร่างข้อบัญญัตใิ ดซึ่งทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ได้ลงมติไม่รับหลักการตามความในข้อ
๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตนิ นั้ เป็นอันตกไปเว้นแต่
กฎหมายะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มหี ลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติทตี่ กไปตามวรรค
หนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก เว้นแต่ประธานสภาท้องถิน่ จะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
ความในวรรคหนึง่ และวรรคสองให้ใช้แก่ญตั ติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่นด้วยโดย
อนุโลม
ข้อ ๕๔ ญัตติขอให้สภาท้องถิ่นมีมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากตําแหน่งเนือ่ งจากมี
ความประพฤติในทางที่จะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิน่
หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีต่ นเป็นสมาชิกอยู่
ให้ยื่นเป็นหนังสือ
ล่วงหน้าและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน่ เข้าชื่อเสนอจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิน่
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งสมาชิกสภาท้องถิน่ ที่ถูกยืน่ ญัตติให้สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจาก
ตําแหน่งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสองวันก่อนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกล่าว
เพื่อเตรียม
หลักฐานชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหา เว้นแต่เป็นการพ้นวิสัยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ ให้ประธานสภาท้องถิน่
บันทึกเหตุผลไว้เป็นหนังสือและนําแจ้งที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อทราบก็เป็นการเพียงพอแล้ว
ข้อ ๕๕ การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติหรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่ง
เป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้
ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระทําเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ญัตตินนั้ ได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้วต้องได้รับความยินยอม
จากที่ประชุมสภาท้องถิน่ หรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติตอ้ งได้รับความยินยอมจากที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ หรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ใน
บังคับของวรรคหนึ่ง
ข้อ ๕๖ ญัตติหรือคําแปรญัตติใดทีถ่ ึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอ หรือผูแ้ ปร
ญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินนั้
ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผูแ้ ปรญัตติตามวรรคหนึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นอาจ
มอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิน่ เลขานุการผู้บริหารท้องถิน่ ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได้
ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัตติ ามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งผูแ้ ทนของผู้เข้าชื่อไม่เกินสามคนให้เข้าร่วมประชุมสภา
ท้องถิน่ เพื่ออภิปรายชีแ้ จงหรือแถลงเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัตินนั้ ทุกครั้ง
ข้อ ๕๗ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นครบวาระหรือมีการยุบสภา ญัตติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมสภา
ท้องถิน่ ยังไม่ได้พิจารณา หรือพิจารณาแล้วยังไม่เสร็จให้เป็นอันตกไป

ข้อ 56วรรคสาม เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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หมวด ๔
งบประมาณ
ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยืน่ ต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและ
วิธีการภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทําได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือ
การขอลดจํานวนเงินทีข่ ออนุญาตจ่าย และต้องมีจาํ นวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติคําแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่
สภาท้องถิน่ กําหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมตั ิจ่าย เว้นแต่จะได้รับคํารับรองจากผู้บริหารท้องถิน่ หรือคําแปรญัตติ
นั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึง่ มีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ตน้ เงินกู้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปญ
ั หาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิน่
เป็นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิน่ เสนอญัตติขอให้ปดิ
อภิปราย เพื่อให้ลงมติวา่ จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิน่ พิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน่ รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิก
สภาท้องถิน่ ที่อยู่ในที่ประชุม
หมวด ๕
การอภิปราย
ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคําใดต่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิน่ อนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยนื กล่าว ณ ที่ของตน หรือ ณ ที่ซึ่ง
จัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น
ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผูแ้ ปรญัตติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้
เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครัง้ ละหนึ่งคน
ข้อ ๖๔ เมื่อผู้เสนอหรือผูแ้ ปรญัตติได้อภิปรายแล้ว ถ้ามีผู้ใดค้านก็ให้ผู้นนั้ อภิปรายเมื่อผู้
คัดค้านอภิปรายแล้วถ้าผู้ใดจะสนับสนุนผูเ้ สนอหรือผูแ้ ปรญัตติก็ให้ผู้นนั้ อภิปรายและประธานสภา
ท้องถิน่ ต้องให้อภิปรายสลับกันไป
ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายแต่อกี ฝ่ายหนึ่งมีผปู้ ระสงค์จะอภิปรายอยู่ให้
ประธานสภาท้องถิ่นให้ผปู้ ระสงค์อภิปรายนัน้ อภิปรายต่อเนื่องกันได้
เมื่อได้อนุญาตให้อภิปรายซ้อนไปคนหนึง่ แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นถามว่า ผู้ใดจะ
อภิปรายในทางตรงกันข้าม ถ้ามีก็ให้ประธานสภาท้องถิน่ อนุญาตให้อภิปราย แล้วดําเนินการให้อภิปราย
สลับกันต่อไป ถ้าไม่มีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายต่อเนื่องไปได้
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ถ้ามีผู้ยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาท้องถิน่ จะอนุญาตให้ผู้ใดอภิปรายก่อนก็ได้
แต่ให้คํานึงถึงผู้เสนอ ผู้รับรองและผู้ที่ยังไม่ได้อภิปรายด้วย
ข้อ ๖๕ ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือถ้ามีแต่ประธานสภา
ท้องถิน่ เห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิน่ จะเสนอให้ทปี่ ระชุมวินิจฉัยว่า ควรจะ
ปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่การอภิปรายตามความในข้อ ๗๒
เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิน่ เสนอให้ที่ประชุมลงมติ
ข้อ ๖๖ เมื่อประธานสภาท้องถิน่ เตือนสมาชิกสภาท้องถิน่ ให้รกั ษาระเบียบการประชุม
สมาชิกสภาท้องถิน่ ต้องปฏิบัตติ ามทันที
ข้อ ๖๗ ถ้าประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้ใดใช้เวลาอภิปรายครั้งใดเกินสมควรแก่
เรื่องและยังมีผู้อื่นประสงค์จะอภิปรายต่อไปอีก ประธานสภาท้องถิ่นอาจสั่งให้ผนู้ ั้นหยุดอภิปรายเสียก็ได้
เมื่อได้อภิปรายมาครบสิบนาทีแล้ว
ข้อ ๖๘ สมาชิกสภาท้องถิน่ จะต้องอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยู่เท่านัน้ จะกล่าว
ข้อความซ้ําหรือนอกประเด็นและจะใช้ถ้อยคําหยาบคาย ใส่ร้ายเสียดสีผู้ใดไม่ได้ หรือกล่าวถึงชื่อบุคคล
ใดๆ เว้นแต่กรณีจาํ เป็น
ห้ามไม่ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ นําเอกสารใดๆ มาอ่านให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นฟัง เว้นแต่กรณี
จําเป็นและห้ามไม่ให้นําวัตถุใดๆเข้ามาแสดงในที่ประชุมสภาท้องถิน่ เว้นแต่ประธานสภาท้องถิน่ จะอนุญาต
ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว หรือเรือ่ งอืน่ ใดอันเป็นที่เสียหาย อาจยืนและยกมือขึน้
พ้นศีรษะ ณ ที่ของตนเพื่อเป็นการขออนุญาต เมื่อประธานสภาท้องถิน่ ได้อนุญาตแล้วจึงให้กล่าวแก้หรือ
ชี้แจงข้อเท็จจริงได้
ข้อ ๖๙ ข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ นัน้ หรือประโยชน์สําคัญของทางราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น
ไม่ให้นาํ มาอภิปรายหรือเปิดเผย
แต่ถา้ สมาชิกสภาท้องถิน่ ร้องขอต่อประธานสภาท้องถิน่ ไม่ให้นํามา
อภิปรายหรือเปิดเผย ต้องมีผู้รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติและให้ดําเนินการตามมติของสภาท้องถิ่น
ข้อ ๗๐ เมื่อเห็นว่า มีผู้กระทําผิดระเบียบการประชุมในหมวดนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจยืน
และยกมือขึน้ พ้นศีรษะ เพื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นให้รักษาระเบียบการประชุมได้ให้ประธานสภา
ท้องถิน่ เป็นผู้วนิ ิจฉัยว่า ได้มกี ารฝ่าฝืนระเบียบหรือไม่
คําวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิน่ ในข้อทีว่ ่ามีผู้กระทําผิดระเบียบการประชุมตามวรรค
หนึ่งหรือไม่ เป็นเด็ดขาด ห้ามไม่ให้ทปี่ ระชุมสภาท้องถิน่ อภิปรายในเรื่องนี้ต่อไป
ข้อ ๗๑ ขณะอภิปรายอยูน่ ั้น ถ้าประธานสภาท้องถิน่ ยืนขึน้ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้กําลัง
อภิปรายหรือจะขออภิปรายต้องระงับการอภิปรายของตนไว้ แล้วนัง่ ลงทันที และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ทั้งหลายซึ่งอยู่ในทีป่ ระชุมนัน้ ต้องนั่งฟังประธานสภาท้องถิ่น
ข้อ ๗๒ การอภิปรายในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้ใดถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทาง
ที่จะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิน่ หรือก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามความ
ในหมวด ๙ แห่งระเบียบนี้ สมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้นนั้ มีสิทธิอภิปรายได้จนหมดข้อสงสัย ห้ามไม่ให้รวบรัด
อภิปรายเพื่อลงมติ
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หมวด ๖
การลงมติ
ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี คือ
(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย
(๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ
ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธปี ฏิบัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
(๑) ยกมือขึน้ พ้นศีรษะ
(๒) ยืนขึ้น
(๓) เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล
การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วธิ ียกมือขึ้นพ้นศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหารท้องถิน่ ร้องขอ
หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ ไม่นอ้ ยกว่าสามคนร่วมกันเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาท้องถิน่
ให้ออกเสียง
ลงคะแนนเปิดเผยตาม (๒) หรือ (๓) เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิน่ มีมติเห็นชอบแล้ว ก็ให้ใช้วธิ ีออกเสียง
ลงคะแนนตามนัน้
ข้อ ๗๕ ผู้บริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกที่อยู่ใน
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีสิทธิเสนอญัตติขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับได้ การเสนอญัตติดังกล่าวนี้สามารถ
เสนอด้วยวาจา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิน่ มีมติเห็นชอบก็ให้ดําเนินการตามนัน้
การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึง่ ให้ใช้วิธียกมือขึน้ พ้นศีรษะ
การออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัด
ให้ โดยผู้เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายถูก (_) ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (_) ส่วนผู้ไม่
ออกเสียงให้เขียนเครือ่ งหมายวงกลม ( Ο ) ให้ประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาท้องถิน่ ตามลําดับ
อักษร มานําซองใส่ดว้ ยตนเองลงในหีบที่จดั ไว้ต่อหน้าประธานทีป่ ระชุม
ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทกุ ครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถิน่
อยู่ในที่ประชุมครบจํานวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิน่ อยู่ในทีป่ ระชุมไม่ครบจํานวน
เป็นองค์ประชุม จะทําการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้
ข้อ ๗๗ สมาชิกสภาท้องถิน่ คนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึง่ ในการออกเสียงลงคะแนน
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งทําหน้าทีป่ ระธานที่ประชุม หรือสมาชิก
สภาท้องถิน่ ที่ได้รับเลือกให้ทําหน้าที่ประธานทีป่ ระชุมตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๙ วรรคสาม มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องลงมาจากที่นงั่ ประธานสภาท้องถิน่ ก็ได้
ข้อ ๗๘ ลําดับการลงมตินนั้ ให้ลงมติในญัตติสดุ ท้ายก่อน แล้วย้อนเป็นลําดับไปตามญัตติตน้
แต่ความความผิดพลาดของการเรียงลําดับดังกล่าวมานีไ้ ม่เป็นเหตุให้มติที่ได้ลงคะแนนและนับคะแนน
เสร็จแล้วนัน้ เสียไป
มติในกรณีนี้ให้ถือเอาคะแนนเสียงมากที่สดุ ของญัตติแต่ละญัตติที่ลงมติตามลําดับนัน้
ข้อ ๗๙ ถ้ามีปญ
ั หาซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยาก ประธานสภาท้องถิน่ หรือที่ประชุมสภาท้องถิน่
อาจแยกประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอนๆ ไปก็ได้
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ข้อ ๘๐ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นถามที่ประชุมสภาท้องถิ่นว่า ในเรื่องที่มีผู้เสนอนัน้ จะมีผู้ใด
เห็นเป็นอย่างอืน่ หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย
ข้อ ๘๑ เมื่อได้นบั คะแนนเสียงเสร็จแล้ว ประธานสภาท้องถิน่ ต้องประกาศคะแนนเสียงให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเรื่องใดกฎหมายบัญญัตวิ ่าต้องมีคะแนนเสียงถึงจํานวนเท่าใดเป็นพิเศษ
แล้ว ก็ให้ประกาศด้วยว่าได้มีคะแนนเสียงข้างมากครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ดว้ ย
ข้อ ๘๒ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาในทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ขณะทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่
เริ่มลงคะแนนเสียงแล้ว
(๑) ในกรณีลงคะแนนเปิดเผย สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ร่วมกับฝ่ายที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จได้ แต่จะออกเสียงลงคะแนนร่วมกับฝ่ายนับคะแนนเสร็จแล้วไม่ได้
(๒) ในกรณีลงคะแนนลับ สมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้เข้ามานัน้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้กอ่ นที่
ประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้นบั คะแนนเสียง
ข้อ ๘๓ การลงมติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิน่ ถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทางที่จะ
นํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระทําการอันเสือ่ มเสียประโยชน์ของสภาท้องถิน่ หรือก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิน่ ลงมติแต่เพียงว่าควร
ให้ผู้ถูกกล่าวหานัน้ ขาดจากสมาชิกภาพหรือไม่ การลงมติดังกล่าวนี้ให้ออกเสียงลงคะแนนลับและต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาท้องถิน่ ทั้งหมดเท่าที่มอี ยู่
เมื่อสภาท้องถิ่นลงมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทีถ่ ูกกล่าวหาผู้ใดขาดจากสมาชิกภาพให้
ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้นนั้ ทราบโดยเร็ว แต่ไม่ให้เกินสามวันนับแต่วนั ที่สภา
ท้องถิน่ ได้ลงมติ
ข้อ ๘๔ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีผู้รบั รองไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มอี ยู่หรือผู้บริหารท้องถิน่ เชื่อว่ามีการนับคะแนนเสียงผิดมีสิทธิ
ร้องขอให้นบั คะแนนเสียงใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถร้องขอด้วยวาจา ให้ประธานที่ประชุมจัดให้มี
การนับคะแนนเสียงใหม่
การร้องขอให้นบั คะแนนเสียงใหม่ ให้กระทําได้เพียงครั้งเดียว และต้องดําเนินการก่อนเริ่ม
เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป
การนับคะแนนเสียงใหม่ตามวรรคหนึ่ง กรณีที่เป็นการลงคะแนนเสียงเปิดเผย ให้ประธานที่
ประชุมจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ โดยใช้วธิ ีเรียกชื่อลงคะแนนตามข้อ ๗๔ (๓)
ข้อ ๘๕ ในการลงมติครั้งใด เมื่อนับคะแนนเสียงแล้วปรากฏว่าคะแนนเสียงรวมกันทั้งหมดมี
จํานวนมากกว่าจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุมในคราวนัน้ ให้ทําการลงมติใหม่โดยใช้วธิ ีเรียกชื่อ
ลงคะแนนตามข้อ ๗๔ (๓)
ข้อ ๘๖ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัตเิ ป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่มคี ะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยหรือออกเสียง
ลงคะแนนลับ ให้ประธานทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ โดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาด และประธาน
ที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้
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หมวด ๗
กระทูถาม
้ถาม
ข้อ ๘๗ กระทูถ้ าม คือ คําถามซึง่ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่น
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๘๘ กระทูถ้ ามมี ๒ ประเภท คือ
(๑) กระทูถ้ ามทัว่ ไป
(๒) กระทูถ้ ามด่วน
ข้อ ๘๙ กระทูถ้ ามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทูถ้ ามตั้งคําถามและซักถามได้แต่เพียงผู้เดียว
การตั้งกระทูถ้ ามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๙๐ กระทูถ้ ามต้องไม่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
(๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่รา้ ย
(๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก
(๓) ในเรื่องทีไ่ ด้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป
(๔) เป็นเรื่องทีม่ ีประเด็นคําถามซ้ํากับกระทู้ถามซึง่ มีผู้เสนอมาก่อน
(๕) เพื่อให้ออกความเห็น
(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย
(๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระสําคัญ
(๘) เพื่อทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ
กระทูถ้ ามทีม่ ีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทูถ้ ามทีต่ ้องห้ามไม่ให้ถาม ห้ามประธานสภา
ท้องถิน่ บรรจุกระทู้ถามที่มีลกั ษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการประชุม และเมื่อประธานสภา
ท้องถิน่ วินิจฉัยว่าเป็นกระทูถ้ ามที่มีลกั ษณะตามวรรคหนึ่ง ให้กระทู้ถามนัน้ ตกไป คําวินิจฉัยของ
ประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็นที่สดุ
ข้อ ๙๑ กระทู้ถามซึง่ ต้องห้ามตามข้อ ๙๐ (๓) (๔) นัน้ จะตัง้ ถามขึน้ ใหม่ได้ในเมื่อมี
สาระสําคัญต่างกัน หรือเหตุการณ์ในขณะที่มีกระทูถ้ ามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมีกระทู้ถามครั้ง
ก่อน
ข้อ ๙๒ การตัง้ กระทู้ถามทัว่ ไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี
ข้อความเป็นคําถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิน่
ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตงั้ กระทู้ถามรับรองว่า
ถูกต้อง แม้ไม่ได้ยนื ยันรับรองไว้ในกระทูถ้ ามทัว่ ไปก็ตาม และถ้าจําเป็นจะต้องมีคําชี้แจงประกอบก็ให้
ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
คําถาม ข้อเท็จจริง ตลอดจนคําชีแ้ จงประกอบ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้ําซาก หรือมี
ลักษณะเป็นการอภิปราย
ข้อ ๙๓ การตั้งกระทูถ้ ามด่วนต้องเป็นเรือ่ งที่เกี่ยวกับประโยชน์สําคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารท้องถิน่ จะต้องรีบชีแ้ จงหรือ
ดําเนินการโดยทันที
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ในกรณีที่สงสัย
ให้เป็นอํานาจของประธานสภาท้องถิ่นที่จะวินิจฉัยว่ากระทูถ้ ามนั้นเป็น
กระทูถ้ ามทัว่ ไปหรือกระทู้ถามด่วน
ข้อ ๙๔ กระทูถ้ ามด่วน ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยืน่ ต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีหัวข้อ
เรื่องที่จะตัง้ กระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นรีบจัดส่งกระทู้ถามนัน้ ไปยังผู้บริหารท้องถิน่ เพื่อเตรียม
ตอบและให้แจ้งไปด้วยว่าได้กําหนดจะให้ผู้ตงั้ กระทู้ถาม
ถามกระทู้เรื่องนั้นในการประชุมครัง้ ใดการ
กําหนดเวลาดังกล่าวนั้นให้ประธานสภาท้องถิน่ คํานึงถึงความสําคัญของเหตุการณ์และความสนใจของ
ประชาชน
ข้อ ๙๕ กระทูถ้ ามทัว่ ไปให้ประธานสภาท้องถิน่ จัดส่งกระทูถ้ ามไปยังผูบ้ ริหารท้องถิ่นเพื่อ
เตรียมตอบ และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ส่งกระทูถ้ ามไปยังผู้บริหารท้องถิน่
ข้อ ๙๖ เมื่อถึงระเบียบวาระสําหรับกระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามไป
ตามลําดับ
ถ้ามีกระทูถ้ ามด่วน ให้ประธานสภาท้องถิน่ อนุญาตให้ถามก่อนตามลําดับความเร่งด่วนของ
กระทูถ้ ามด่วน ในการถามไม่ให้ชี้แจงหรืออ่านคําชีแ้ จงประกอบ
ข้อ ๙๗ ผู้ตั้งกระทูถ้ ามมีสทิ ธิถอนกระทู้ถามของตนเมือ่ ใดก็ได้ เมื่อถอนกระทูถ้ ามแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นจําหน่ายกระทูถ้ ามนั้นและห้ามผูต้ ั้งกระทูถ้ ามนั้นยืน่ กระทู้ถามในเรื่องเดียวกันนัน้ อีก
เมื่อถึงระเบียบวาระสําหรับกระทูถ้ าม ถ้าผู้ตงั้ กระทูถ้ ามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภา
ท้องถิน่ ให้ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้น
ถ้าสมาชิกภาพของผูต้ ั้งกระทู้ถามสิน้ สุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป
ข้อ ๙๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทูถ้ ามแล้ว ผู้ตั้งกระทูถ้ ามมีสิทธิซักถามได้อีกสาม
ครั้งเว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะคําตอบยังไม่หมดประเด็นทีซ่ ักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
การซักถามนัน้ ผู้ตั้งกระทูถ้ ามมีสิทธิที่จะชีแ้ จงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จาํ เป็นแต่ต้องไม่
เป็นการอภิปราย
ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนัน้ ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะ
เกี่ยวกับประโยชน์สําคัญของทางราชการ
ในกรณีที่ไม่ตอบกระทูถ้ ามให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภา
ท้องถิน่ ทราบภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๙๕
ข้อ ๙๙ ผู้บริหารท้องถิ่นจะขอเลื่อนการตอบกระทูถ้ ามในที่ประชุมสภาท้องถิน่ ก็ได้แต่ตอ้ ง
ชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาท้องถิน่ และให้แจ้งด้วยว่าจะตอบเมื่อใด
หากสภาท้องถิน่ เห็นว่า ระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดแจ้งตอบกระทูต้ ามวรรคหนึ่ง
นานเกินไป สภาท้องถิ่นจะมีมติกําหนดให้ผบู้ ริหารตอบกระทู้ถามก่อนนัน้ ก็ได้
ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิน่ ครัง้ หนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิน่ คนหนึง่ จะตั้งกระทู้ถาม
เกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้ เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
ข้อ ๑๐๑ กระทู้ถามที่ผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบให้ระงับไปเมื่อ
(๑) ครบอายุของสภาท้องถิน่
(๒) มีการยุบสภาท้องถิ่น
(๓) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่ง
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ข้อ ๑๐๒ เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อสอบถามจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
ให้จัดส่งข้อสอบถามนั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือหัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ภายในสามวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับข้อสอบถามจากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และให้กาํ หนดวัน เวลา ที่จะตอบข้อสอบถามในการประชุมสภาคราวใดไว้ดว้ ย
กรณีผู้วา่ ราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานราชการมาชีแ้ จงด้วยวาจา หากยังไม่หมด
ประเด็นที่สอบถาม
และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุญาตผู้เสนอข้อสอบถามมีสิทธิ
สอบถามได้อีกสามครัง้
หมวด ๘
คณะกรรมการสภาท้องถิน่
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิน่ มี ๒ ประเภท คือ
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไม่เกินเจ็ดคน
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิน่ มีจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นคณะกรรมการวิสามัญทัง้ คณะไม่ได้
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผูเ้ ป็นหรือ
มิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล
เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึง่ ในสี่ของ
จํานวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด
ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิน่ มีหน้าที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ
อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น
สภาท้องถิน่ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิน่ มีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิน่ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ
ตามความ
จําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(๔) คณะกรรมการอืน่ ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
ถ้ามีความจําเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียด
ในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
เพื่อพิจารณา
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ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าทีเ่ มื่อ
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิน่
(๒) ตาย
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิน่ ของผู้นนั้ สิ้นสุดลง
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ขึน้ ใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
(๕) สภาท้องถิน่ มีมติให้พ้นจากหน้าที่
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชือ่ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ แล้วแต่กรณีใน
กรณีที่มาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่นอ้ ยกว่าสองคน
ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รบั รอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ทปี่ ระชุมมีมติเป็นอย่างอืน่ และให้นํา
วิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐๘ เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิน่
ส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินนั้ หรือ
ส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิน่ ตั้งขึน้ เพื่อพิจารณาญัตตินั้น
ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่
ของเลขานุการสภาท้องถิน่
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิน่ คณะหนึง่ ๆ
เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาท้องถิน่ คณะนัน้ ๆ
ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการออกเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินนั้ ตาม
ร่างเดิมและตามทีม่ ีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิน่
รายงานย่อตามวรรคหนึง่ อย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือ
ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย
ข้อ ๑๑๑ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใดดําเนินกิจการ
ของสภาท้องถิน่ นอกสมัยประชุมได้ แต่ทั้งนีไ้ ม่ให้ประชุมเกินสามครัง้
การประชุมเกินกว่ากําหนดตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได้เมื่อมีเหตุจาํ เป็นและได้รบั อนุมัติจาก
ประธานสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๑๒ เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในการกระทําหรือเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้น ให้เชิญในนามของประธานกรรมการคณะนั้น
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ข้อ ๑๑๓ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการสภาท้องถิ่นมีสิทธิเข้าฟังการประชุม
ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
ในกรณีเป็นการประชุมลับ ผู้มีสิทธิเข้าฟังการประชุมจะต้องเป็นผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการ
ประชุม ซึ่งได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นนั้นเท่านัน้
ผู้มีสิทธิเข้าไปนัง่ ฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง
จะแสดงความเห็นได้เมื่อประธานกรรมการสภาท้องถิน่ อนุญาตหรือขอให้แสดงความคิดเห็น
ข้อ ๑๑๔ ภายใต้บังคับข้อ ๑๑๓ ผู้เสนอญัตติ หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นมีสิทธิไปชีแ้ จง แสดง
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั้น ส่วนผูแ้ ปรญัตตินั้นมี
สิทธิชี้แจงได้เฉพาะที่ได้ขอแปรญัตติไว้
ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิน่ จะกําหนดนัดประชุมเมือ่ ใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบสี่ชวั่ โมงก่อนกําหนดเวลา
นัดประชุม
เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ตามกําหนดที่นัดหมาย
ถ้าผู้แปรญัตติไม่มา
ชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวัน
นั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนคําแปรญัตตินั้นแล้ว เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจําเป็นที่ไม่อาจมาชีแ้ จงได้
และการประชุมเรื่องนัน้ ยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาท้องถิน่ จะรับพิจารณาคําแปรญัตตินั้นต่อไปก็
ได้
ข้อ ๑๑๖ หากคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภาท้องถิน่
กําหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าอยู่ในสมัยประชุม ให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิน่ เพื่อลงมติให้ขยายเวลาทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ หรือให้ดําเนินการตามที่สภาท้องถิน่ เห็นสมควรแต่ถ้าอยู่
นอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาท้องถิน่ มีอํานาจประชุมนอกสมัยประชุมได้ตามข้อ ๑๑๑วรรค
หนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอาํ นาจอนุญาตขยายเวลาที่กําหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานให้
สภาท้องถิน่ ทราบ ในการประชุมสภาท้องถิน่ สมัยต่อไป
หมวด ๙
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย
ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิน่ เป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไปจะต้องแต่งกาย
สุภาพประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้
การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้บริหารท้องถิ่นนัน้ ให้แต่งเครื่องแบบ ชุดสากลนิยม
ชุดพระราชทาน หรือตามทีป่ ระธานสภาท้องถิ่นกําหนด
ในขณะทีก่ ําลังประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซงึ่ จัดไว้สําหรับสมาชิกสภาท้องถิน่
ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาท้องถิน่
ประธานสภาท้องถิ่นมีอํานาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ
สภาท้องถิน่ ได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิน่ กําหนด
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ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ถ้อยคําไม่สุภาพ กล่าวคําหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
(๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ
(๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทําการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิน่
หรือจงใจกระทําการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(๔) ขัดคําสั่งของประธานสภาท้องถิน่
ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่กําลังประชุมสภาท้องถิน่ อยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้ หรือ
กระทําการฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอาํ นาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคําพูด หรือให้
กล่าวคําขอขมาในที่ประชุมสภาท้องถิน่ หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสัง่ ให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่
ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้
ในกรณีขดั คําสั่งประธานสภาท้องถิน่ หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทําการเสื่อม
เกียรติของทีป่ ระชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นมีอํานาจสัง่ ให้ผนู้ ั้นหยุดการกระทํานั้น หรือสั่งให้
ออกไปจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีกาํ หนดเวลาก็ได้
ในกรณีประธานสภาท้องถิน่ สั่งให้ผู้ใดออกจากทีป่ ระชุม หากผูน้ ั้นขัดขืน ประธานสภา
ท้องถิน่ มีอํานาจสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รบั แต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิน่ ให้ทําหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น นําตัวผูน้ ั้นออกจากที่ประชุมสภาท้องถิน่ หรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็
ได้
ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึน้ ในที่ประชุมสภาท้องถิน่ จนประธานสภาท้องถิ่นเห็น
ว่าไม่สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภาท้องถิ่นมีอาํ นาจสัง่ หยุดพัก
การประชุมสภาท้องถิ่นไว้ชวั่ คราว
ข้อ ๑๒๑ ในกรณีที่ทปี่ ระชุมสภาท้องถิน่ เกิดอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถรักษา
ระเบียบการประชุมไว้ได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภาท้องถิน่
ข้อ ๑๒๒ คําสั่งประธานสภาท้องถิน่ ตามความในหมวดนี้ให้เป็นเด็ดขาด
หมวด ๑๐
การแถลงนโยบาย
การแถลงนโยบาย
ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิน่ ขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิน่
เป็นเรื่องด่วน
เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว
ให้ประธานสภาท้องถิ่นดําเนินการให้
สมาชิกสภาท้องถิน่ ซักถามและอภิปรายรวมกัน
เว้นแต่ทปี่ ระชุมสภาท้องถิน่ ได้มีมติให้ซักถามและ
อภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป
ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้าน
ในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ นัน้ ให้สําเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิน่ อาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการ
ปฏิบัตแิ ละวิธกี าร ที่จะปฏิบตั ิตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้
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ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้านของ
สมาชิกสภาท้องถิน่
เพื่อความสะดวก ผู้บริหารท้องถิน่ จะตอบสมาชิกสภาท้องถิน่ ที่ซกั ถาม หรือคัดค้านทีละคน
เป็นลําดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้
ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนัน้ นอกจากที่กําหนดไว้ในหมวดนีแ้ ล้ว ให้นําความในหมวด ๕
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๒๗ ระเบียบนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดทีไ่ ด้กระทําเสร็จแล้วก่อนใช้ระเบียบนี้
ส่วนการใดที่ยงั อยู่ในระหว่างการดําเนินการให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ใช้อยู่ก่อน
วันที่ระเบียบนี้ใช้บงั คับ
ข้อ ๑๒๘ องค์การบริหารส่วนตําบลทีม่ ีการบริหารในรูปแบบคณะผูบ้ ริหารอยู่ในวันที่
ระเบียบนี้ใช้บงั คับ การลงมติต่อไปนี้ ให้นําความในข้อ ๓๒ ข้อ ๕๔ ข้อ ๗๒ และข้อ ๘๓ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
(๑) การลงมติให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๖๔ (๗) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ตาม
ความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖
(๒) การลงมติให้ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสิน้ สุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา ๖๔/๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งยังใช้บงั คับอยู่ตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๑๒๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดที่มกี ารบริหารในรูปแบบคณะผูบ้ ริหาร อยู่ในวันที่
ระเบียบนี้ใช้บงั คับ หากคณะผู้บริหาร ผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตําแหน่งให้นํา
ความในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการเลือกคณะผูบ้ ริหาร หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิน่ โดย
อนุโลม
ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกคณะผูบ้ ริหาร ผู้บริหารท้องถิ่น หรือรอง
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตัง้ สําหรับเทศบาล หรือให้นายอําเภอแต่งตั้งสําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบล ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั เลือก
ข้อ ๑๓๐ คณะเทศมนตรี หรือคณะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ตามกฎหมายที่ใช้อยู่
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้อยู่ในความหมายของผูบ้ ริหารท้องถิ่นตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๓๑ ความในข้อ ๔๘ ไม่ให้นํามาใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มกี ารบริหาร
ในรูปแบบคณะผู้บริหาร
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ข้อ ๑๓๒ การประชุมเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีถูกกล่าวหาตาม
ความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นั้น เป็นการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ไม่ใช่การประชุมของสภาเทศบาล โดยให้นายอําเภอสําหรับเทศบาลตําบล หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
สําหรับเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครเป็นประธานที่ประชุมนัน้ และให้หัวหน้ากลุม่ ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ อําเภอหรือจังหวัด หรือผู้ที่นายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี มอบหมายเป็น
เลขานุการ และให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การประชุมตามวรรคหนึง่ ให้เรียกประชุมรวมกันทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี
แต่ถ้าคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีคนใดไม่รว่ มประชุม ก็ให้ดําเนินการประชุมต่อไปได้ โดยให้เป็นการ
ประชุมลับ
คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาให้มีสิทธิแถลงในที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ประชา มาลีนนท์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฎิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ.2547 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม
121 ตอนพิเศษ 123 ง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 27 ง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2554 ลงนามโดยนายชวรัตน์ ชาญ
วีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 18 มกราคม 2554

