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คูม่ ือปฏิบัติงาน
การประชุมสภาท้องถิน่
การประชุมสภาท้องถิ่น อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอ้ บังค ับการประชุม
สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง ได้บั ญ ญั ติ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็ น ผู้ ร ั ก ษาการ
มอี านาจตคี วามวนิ จิ ฉ ยั กาหนดหลัก เกณฑ์และวิธีปฏิบัติเ พื่อดำเนิน การตามระเบีย บว่าด้วยข้อ บังค บั
การประชมุ สภาท้องถิ่น
กรณีที่มปี ัญหาโต้แย้งการปฏิบัติตามระเบียบ หรออื ระเบียบไมไ่ ด้กาหนดไว้ก็ใหป้ ระธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยและใช้บังคับไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนาข้อโต้แย้ งนี้เสนอต่อผู้ว่า
ราชการจงั หวัดเพื่อวินจิ ฉัยสัง่ การ หรออื ใช้บังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และใหผ้ ู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานต ่อ ปล ัด กระทรวงมหาดไทยพ ิจ ารณา ส าหร ับ องค ์ก ารบร ิห ารส ่ว นตำบลให เ้ สนอต ่อ
นายอำเภอทราบเพื่อวินจิ ฉัยสัง่ การหรออื ใช้ข้อบังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้นและใหร้ ายงานตอ่ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพือ่ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพจิ ารณา (ตามข้อ5 วรรคสอง)

การประชุมสภาครั้งแรก
ตามระเบีย บข้อ 6 สาหรับองค์การบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดให้
สมาชิก สภามีก ารประชุมสภาครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชกิ ครบตาม
จำนวนแลว้ สิ่งที่ตอ้ งทำในการประชมุ สภาครั้งแรกคือ
1. ปฏิญาณตนในทีป่ ระชุม
2. เลือกประธานสภาท้องถิ่น
3. เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
4. เลือกเลขานกุ ารสภาท้องถิ่น
5. กาหนดสมัยประชุมสามัญของปีนั้นและกาหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
ผู้ดารงตำแหน่งชั่วคราว
ตามระเบี ย บ ข ้อ 7 ในการประช มุ สภาท้ อ งถิ่ น ครั้ ง แรกก าหนดให ม้ ผี ู้ ด ำรงต าแหน ง่
ชั่วคราว ดังนี้
1) ประธานสภาท้องถนิ่ ชัว่ คราว
ใหส้ มาชิกสภาที่มีอายุสงู สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
แต่หากผู้มีคุณสมบตั ิดังกล่าว ไม่ยอมทำหน้าที่ให้ผู้ มีอายุสูงสุดรองลงมาทำหน้าที่แทนและในกรณี
ที่มสี มาชิกสภามีอายุสูงสุดเทา่ กันมากกว่า 1 คน ให้ใช้วิธีจับฉลาก
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หน้าที่ประธานสภาชั่วคราว
1. นาสมาชิกกล่าวคาปฏิญาณตน
2. ดาเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
3. รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาท้องถิ่นให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดทราบภายใน
7 วัน นับแต่วันที่สภาลงมติ
การพ้นจากตำแหน่งประธานสภาชั่วคราว
การพ้นจากตำแหน่งประธานสภาชั่วคราวนั้นกำหนดให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่
ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
1) เลขานุการสภาท้องถนิ่ ชัว่ คราว
ให้ปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นในครั้งนั้น
การเลือกประธานสภาท้องถิน่ รองประธานสภาท้องถิน่ และเลขานุการท้องถิน่
1) การเลือกประธานสภาท้องถนิ่
การเลือกประธานสภาท้อ งถิ่นประกอบไปด้ว ยวิธีก าร การเสนอชื่อ การลงคะแนน
การตรวจนับคะแนน การรายงานผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1) การเสนอชือ่
ตามข้อ 8 วรรคหนึ่งกำหนดให้ส มาชิก สภาสามารถเสนอชื่อ ผู้ส มควรได้ร ับ
การแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา ดังนี้
1. สมาชิกสภา 1 คนสามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา
ได้เพียง 1 ชอื่
2. ผูท้ ี่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน
3. หากมีก ารเสนอชื่อ ผู้ส มควรได้ร ับ การแต่ง ตั้ง ให้เ ป็น ประธานสภาเพีย ง 1
คน ให้ถือว่าผูน้ ั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบ ข้อ 14)
1.2) การลงคะแนน
ให้ส มาชิก สภาเขีย นชื่อ ตัวและชื่อ สกุล ของผู้ถ ูก เสนอจำนวน 1 ชื่อ และให้
สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมอื นการลงคะแนนลับ ตามข้อ 75 วรรคสาม โดยประธานสภา
เป็นผูเ้ รยี กสมาชิกสภาตามลำดับอักษรนำซองมาใส่ในหีบ ที่จัดไว้ตอ่ หน้าประธานที่ประชุม
1.3) การตรวจนับคะแนน
ประธานชั่วคราวเชิญสมาชิก สภาไมน่ ้อยกว่า 2 คนมาช่วยนับ โดยที่ผู้ไ ด้รับเลอื ก
มีคณ
ุ สมบัติดงั นี้
1. เป็นผูท้ ีไ่ ด้รบั คะแนนสงู สุด
2. หากมีผทู้ ีไ่ ด้รบั คะแนนเท่ากันให้ลงคะแนนใหม่โดยวิธีเดิมอีกครั้ง (ตาม 1.2)
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3. หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากโดยวิธีการจับสลากนีใ้ ห้เป็นไปตาม
ระเบียบ ขอ้ 8 วรรคสี่ ดังนี้
3.1 ประธานชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน
3.2 ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ประธานชัว่ คราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน
3.1 บัตรสลากต้องมีชนิดสีขนาดเหมือนกนั มีจำนวนเท่าคนที่มีคะแนน
สูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาทอ้ งถิ่น” 1 บัตร นอกนั้นเป็น “ไมไ่ ด้รบั เลอื ก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น”
1.4) การรายงานผล
ประธานสภาชั่ว คราวมี หน้าที่รายงานผลต่อผู้ว่าราชการจัง หว ดั ภายใน 7 ว นั
นับแต่วนั เลือก
2) การเลือกรองประธานสภาท้องถนิ่
เมื่อมีการเลือกประธานสภาได้แล้ วให้สภาท้องถิ่นดำเนินการเลือกรองประธานสภา
และเลขานุการสภาซึ่งการเลือกรองประธานสภา และเลขานุการสภานี้จะตอ้ งเลือกในการประชุมสภา
ครั้งแรก จานวนรองประธานสภาสามารถมี ไ ด้ ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ ง องค์การบริหารส่ ว นจั ง หวั ด
ให้ มีรองประธานสภาได้จานวน 2 คน
2.1) การเสนอชือ่
วธิ ีการเลือกรองประธานสภาให้ใช้วธิ ีเดียวกับการเลือกประธานสภาตามระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกฎหมายกาหนดให้มีรองประธานสภาได้
สองคน ให้เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาคนที่สอง
2.2) การรายงานผล
ประธานชั่ ว คราวมีห น้า ที่ร ายงานผลต่ อ ผู้ว่ าราชการจ ังหว ดั ภายใน 7 ว นั นั บ แต่
วันเลือก
2) การเลือกเลขานุการสภาท้องถนิ่
วิธี การเลือกเลขานุ การสภา ให้ประธานสภาใช้วิธีเดียวกั บการเลือกรองประธานสภา
ตามระเบียบบังคับข้อ 13 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
การเลือกเลขานุ การสภา ให้เลือกจากสมาชิ ก สภา หรื อ พนั ก งาน หรื อ ข้ า ราชการ
ส่วนท้องถิน่ และเมือ่ ได้เลขานุการสภาแล้วให้เลขานุการสภาชัว่ คราวพ้นจากตาแหน่ง
3) กรณีตาแหน่งว่างลง
ตามระเบียบ ขอ้ 15 ได้กาหนดว่าเมื่อประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น
พ้นจากตำแหน่งก่อ นครบอายุ ส ภาให้ส ภาดำเนินการเลือกประธานสภา และรองประธานสภาแทนใน
ตาแหน่งทีว่ ่างลงภายใน 15 วันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
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อานาจหน้าที่
ประธานสภาท้องถนิ่
ตามระเบียบ ข้อ 16 ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจหนา้ ทีด่ ังต่อไปนี้
1. ดาเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด
2. เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่นเว้นแตใ่ นขณะที่เข้ากล่ าวอภปิ รายสนับ สนุน
หรือคัดค้านญัตติในทปี่ ระชุมสภาท้องถิ่น
3. บังคับบญ
ั ชาการงานในสภาท้องถิ่น
4. รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
5. เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก
6. อำนาจและหน้าทีอ่ ื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
รองประธานสภาท้องถนิ่
ตามระเบีย บ ข้อ 17 รองประธานสภาท้อ งถิ่นมีอำนาจหน้าที่ใ นการช่ว ยประธานสภา
ท้อ งถิ่น ตามอำนาจหน้า ที่ข องประธานสภาท้อ งถิ่น ที่กำหนดไว้ หรือ ปฏิบัติห น้า ที่ต ามที่ป ระธานสภา
ท้องถิ่นมอบหมาย
เลขานุการสภา
ตามระเบียบข้อ 19 เลขานุการสภามีหน้าทีด่ งั นี้
1. แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคาสั่งของประธานสภาท้องถิน่
2. ชี้แจงกฎหมาย ระเบีย บ ขอ้ บังค บั ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรอื แนวทางปฏิบัติ
ซึง่ เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิ่น
3. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทาระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
4. เชิญประธานสภาท้องถิ่นชัว่ คราวปฏิบัติหน้าที่
5. จัดทารายงานการประชมุ สภาท้องถิ่น
6. เก็บ รั ก ษาข้อ มูล ข่าวสารหรือ เอกสารของสภาท้อ งถิ่น แต่จะเปิด เผยได้ต่อ เมื่อ ได้ร บั
อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น
7. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
8. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
9. หน้าที่อนื่ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกระทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภาท้องถิ่น
มอบหมาย
ในการประชุ ม สภาถ้ า ไม่ มีเ ลขานุ ก ารสภาหรือ มีแ ต่ไ ม่อ ยู่ หรือ ไม่ อ าจปฏิ บ ตั ิ ห น้ า ที่ ไ ด้ใ ห้
สภาเลื อ กสมาชิ ก สภาคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ ป ฏิ บ ตั ิ ห น้ า ที่ เ ลขานุ ก ารสภาชั่ ว คราว โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กตาม
ระเบียบข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บัง คับ โดยอนุโ ลม เว้น แต่ก ารลงคะแนนเลือ กให้ก ระทา
ด้ว ยวิ ธีก ารยกมือ
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การประชุมสภาท้องถิ่น
การประชุมสภาท้อ งถิ่นมี 2 ประเภทคือ
1. การประชุมสามัญ
2. การประชมุ วิสามัญ
ข้อ 21 การก าหนดจานวนสมัย ประชุม สามัญ ประจ าปี ระยะเวลาและวัน เริ ่ม ต้น
ประชุม สมัย ประชุม สามัญ ประจาปีของแต่ล ะสมัย ในปีนั้น วัน เริ่ม สมัย ประชุมสามัญ ประจาปีข องปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัย ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนา
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ 11 (สาหรับองค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัด) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนดวัน เริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัย
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่ไ ม่ไ ด้ก าหนดสมัย ประชุมสามัญ ประจาปีไ ว้ หรือไม่ไ ด้ก าหนดวันเริ่มประชุ ม
สามัญประจาปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจาปี
หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในสมัยประชุม
สามัญประจาปีอ่นื หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
การประชมุ สภาท้องถิ่นประกอบไปด้วย 2 ประเภท ดังนี้
1. การประชุมสามัญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๒๒ ได้กาหนดให้มจี านวนสมัยประชุมได้ปีละ ๒
สมัย มาตรา ๒๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน) ได้บัญญัติให้
(๑) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดสมัยประชุมสามัญได้มีกาหนดไม่เกิน ๔๕ วัน
(๒) แต่กรณีจาเป็นสามารถขยายเวลาได้โดยให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่ง
ขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจาเป็น ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน
2. การประชุมวิสามัญ
เป็นการประชุมนอกสมัยการประชุมสามัญ โดยมีความจาเป็นของการประชุมเพื่อประโยชน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ได้บัญญัติให้
(๑) ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
สมัยวิสามัญก็ได้
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(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวนไม่น้อย
กว่า ๑ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มอี ยู่ ยื่นคาร้องต่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้
(๓) สมัยประชุมมีกาหนดไม่เกิน ๗ วัน
(๔) หากต้องการขยายเวลาออกไปอีก ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มอี ยู่ และให้
ขยายออกไปได้อกี ไม่เกิน ๗ วัน
การกาหนดสมัยประชุม
ตามข้อ 11 และข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 กาหนดว่า “การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น และสมัยประชุมสามัญแรกของปีถัดไปให้สภาท้องถิ่นกาหนด” ดังนั้น การกาหนด
สมัยประชุม จานวนสมัย และระยะเวลาจะต้องเป็นไปตามมติของสภาท้องถิ่น โดยแต่ละสมัยให้ระบุวันเริ่มต้น และวัน
สิ้นสุด หรือระยะเวลาให้ชัดเจน เช่น สมัยสามัญที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้น ทั้งนี้ จานวน
สมัยประชุมและระยะเวลาแต่ละสมัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด
การเรียกประชุม
ตามข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
กาหนดว่า “การเรียกประชุมให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนกาหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน”
การเรียกประชุมตามความหมายของระเบียบข้อ 22 นี้ หมายถึง การแจ้งสมัยประชุมให้สมาชิกและผู้บริหารทราบ
โดยเมื่อสภาท้องถิ่นได้มีการกาหนดสมัยประชุมแล้ว ขั้นตอนต่อมาประธานสภาท้องถิ่นจะต้องปิดประกาศสมัยประชุม
และแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ จากนั้นก่อนถึงสมัยประชุมในแต่ละ
สมัยไม่น้อยกว่า 3 วัน ประธานสภาท้องถิ่นจะต้องดาเนินการเรียกประชุมเป็นหนังสือให้สมาชิกและผู้บริหารทราบ
โดยมีเนื้อหาในหนังสือเรียกประชุมเป็นการแจ้งให้สมาชิกและผู้บริหารทราบว่า สมัยประชุมที่จะถึงเป็นสมัยประชุมที่
เท่าใด เริ่มต้นวันที่เท่าใด และมีระยะเวลากี่วัน เป็นการแจ้งให้สมาชิกหรือผู้บริหารทราบเพื่อจะได้เตรียมเสนอเรื่อง
มาให้สภาท้องถิ่นพิจารณา ในเมื่อถึงสมัยประชุมแล้วโดยในหนังสือเรียกประชุมจะยังไม่ได้กาหนดว่าจะประชุมวันไหน
เวลาใด
การนัดประชุม
ตามข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
กาหนดว่า “การนัดประชุมสภาในระหว่างประชุมนั้นให้ทาเป็นหนังสือ หรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้
การนัดประชุมเป็นหนังสือให้แจ้งนัดล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน” การนัดประชุมตามข้อ 23 หมายถึง
การเชิญสมาชิกมาประชุม ดังนั้น เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้มีการเรียกสมัยประชุมให้สมาชิกและผู้บริหารทราบแล้ว
ต่อมาเมื่อมีการเสนอญัตติเข้ามา ประธานสภาท้องถิ่น จึงออกหนังสือนัดหรือเชิญประชุมโดยในหนังสือนัดหรือเชิญ
ประชุมจะต้องระบุวัน เวลา และสถานที่ ที่จะประชุมพร้อมทั้งส่งวาระการประชุมไปด้วย
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การนับระยะเวลาการเรียกหรือการนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
ตามข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
กาหนดให้การนัดประชุมในกรณีทั่วไปจะต้องกระทาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม การนับระยะเวลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมต้องนาหลักการนับตามมาตรา 193/2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึ่งกาหนดระยะเวลาเป็นวันมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยมาเป็นหลักในการนับ ดังนั้น ใน
กรณีการนัดประชุมซึ่งกาหนดระยะเวลาให้กระทาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน จึงต้องไม่นับวันออกหนังสือนัดประชุม
รวมเข้าในสามวันนั้นด้วย กล่าวคือต้องนับวันถัดจากวันออกหนังสือเป็นวันที่ 1 (ทั้งนี้ในวันดังกล่าวนั้นสมาชิกต้อง
ได้รับแจ้งหนังสือเรียกหรือนัดประชุมนั้นแล้ว) และโดยที่ตามระเบียบข้อ 23 กาหนดว่าจะต้องนัดประชุมล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม ดังนั้น การนับระยะเวลาล่วงหน้าจึงไม่นับวันประชุมรวมเข้าในระยะเวลาล่วงหน้าสามวันนั้นด้วย
เช่น วั นที่ 1 มิ ถุนายน 2552 ออกหนังสือนั ดประชุมวั นที่ จะนัดให้สมาชิกมาประชุมได้เร็วที่สุ ดโดยไม่ขั ดต่ อ
ระเบียบฯ ข้อ 23 คือ วันที่ 5 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้สมาชิกจะต้องได้รับทราบหนังสือนัดประชุมแล้วตั้งแต่วันที่
2 มิถุนายน 2552 จึงจะถือว่าได้มีการนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน หลักการนับระยะเวลาดังกล่าวใช้กับ
การเรียกประชุมด้วย

การเรียกประชมุ สภาท้องถนิ่
๑. ให้ประธานสภาทาหนังสือแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนกาหนดวันเปิดสมัยประชุม ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ยกเว้นการ
ประชุมเร่งด่วน จะแจ้ง กาหนดให้ ปิดประกาศได้น้อยกว่า ๓ วัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อน
กาหนดเวลาเปิดสมัยประชุม
๒. บอกนัดในที่ประชุม และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูไ้ ม่ได้มาประชุมให้ทราบล่วงหน้าด้วย
๓. กรณีประชุมเร่งด่วน สามารถนัดประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า ๓ วันได้แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า ๒๔
ชั่วโมง ก่อนกาหนดเวลาเปิดสมัยประชุม และต้องระบุความรีบด่วนในหนังสือด้วย
สิ่งทีต่ ้องปฏิบัติในการเรียกหรือนัดประชุม
1. ส่งระเบียบวาระไปพร้อมกัน เว้นแต่มีเหตรุ ีบด่วนให้แจง้ ในขณะเปิดประชุม
2. ประชาสัมพันธ์กาหนดวัน เวลา และเรื่องให้ประชาชนทราบ

หมายเหตุ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตาม ข้อ 27
สิทธิของประชาชนในการเขาฟังการประชุม
ตามระเบียบข้อ 24 วรรคสองกาหนดใหป้ ระชาชนมสี ทิ ธิเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาท้องถิ่นกาหนด (เป็นระเบียบของสภาท้องถิ่น)
สิ่งทตี่ ้องดำเนินการในการประชุมสภา
ตามระเบียบ ข้อ 25 กาหนดให้
1. เมือ่ ถึงกำหนดเวลานัด เลขานุการสภาให้สญ
ั ญาณเรียกสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม
2. ให้ประธานตรวจดูวา่ สมาชิกสภาเข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่
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3. การนับองค์ประชมุ
- หากสมาชิกสภาไม่ได้ลงชอื่ แต่เข้าร่วมประชุม ให้ถือว่ามาประชมุ
- หากสมาชิกสภาลงชอื่ ไว้แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชมุ ไม่ให้นับ และถือว่าขาดประชมุ
4. ถ้าไม่ครบองค์ประชมุ และพ้นกาหนดเวลานัด 1 ชัว่ โมง ให้ดาเนินการ ดังนี้
- ให้ประธานสภาสัง่ เลือ่ นการประชมุ
- ให้ถือว่าสมาชิกสภาไม่อยู่ ขาดประชุม
5. การแจง้ เลือ่ นการประชุมให้ใช้วธิ ีเกี่ยวกับการนัดประชุม
ประธานในที่ประชุมสภา
1. ปกติให้ประธานสภา และรองประธานสภาตามลาดับเป็นประธานที่ประชุม
2. ในกรณีประธานสภาและรองประธานสภาไม่อยู่ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่
- ให้สมาชิกอายุสูงสุด หรือรองลงมาตามลำดับ
- เป็นประธานชัว่ คราวเพื่อเลือกสมาชิกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น
- วิธีการเลือกให้เสนอชื่อ แล้วลงคะแนนโดยวิธียกมือ
3) เมื่อประธานสภา/ รองประธานสภา/ ยอมเข้ามาปฏิบัติหน้าทใี่ นระหว่างการเลือ กให้
ระงั บ การเลือ ก ถ้าเลือ กได้แ ล้ว ให้ผู้ไ ด้ร ับ เลือ กพ้น หน้า ที่ และให้ป ระธานสภา / รองประธานสภา
เปน็ ประธานทีป่ ระชุมต่อไป
การประชุมตามระเบียบวาระ
1) ให ้ดำเนิ น การประชุ ม ตามระเบีย บวาระ เว้น แต่ที่ป ระชุ ม สภาจะตกลงกั น เป็ น
อย่างอืน่ ในการประชมุ คราวนั้น และโดยทั่วไปวาระการประชุมจะเรียงลำดับก่อนหลงั ดังนี้
๑. เรือ่ งทีป่ ระธานจะแจง้ ต่อที่ประชุม
๒. รับรองรายงานการประชมุ
๓. กระทู้ถาม
๔. เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้ พิจารณาเสร็จแล้ว
๕. เรือ่ งทีเ่ สนอใหม่
๖. เรือ่ งอืน่ ๆ
2) การส ั่งปิด ประชุม ประธานจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่กรณีเกิด
เหตุอลเวงตามระเบียบ ข้อ 121
ถ้าประธานฝ่าฝืน (สั่งปิดก่อน) ให้สมาชิกสภาจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่มีอยู่ในที่ประชุม เห็นว่า
ให้เปิดประชุมต่อไป ให้ประชุมต่อไปตามระเบียบวาระจนหมด และให้รองประธานสภาเป็นประธานที่ประชุม ถ้า
รองประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุม (วิธีการตาม
ระเบียบข้อ ๒๖)
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3) วาระการประชุม ที่ยัง ไม ่ไ ด้ป ระช ุม ให้ป ระธานสภาจดวาระนั้น เข้า ในระเบีย บ
วาระการประชุมในครั้งต่อไป
การพักประชุม
ตามระเบียบ ข้อ 30 จะพักการประชมุ ได้ต้อง
1) ประธานสภาเห็นเป็นการสมควร
2) สัง่ พักการประชุมไว้ชวั่ คราวก็ได้ (ควรกำหนดเวลาให้ชดั เจน)
การประชุมโดยเปิดเผยหรือลับ
การประชมุ ปกติเป็นการประชุมโดยเปิดเผย เว้นแต่
1) กฎหมาย หรือระเบียบกาหนดให้ประชมุ ลับ เช่น ประชมุ เพื่อพิจารณาความประพฤตขิ อง
สมาชิกสภา (แต่ผู้ที่ถูกอภิปรายอาจขอให้ประชุมเปิดเผยได้)
2) ผู้บ ริห าร/ สมาชิกไม่น้อ ยกว่า 1 ใน 3 ของท ี่ป ระชุม ร้อ งขอให้ป ระชุม ลับโดยทำเป็น
หนังสือ/ เสนอด้วยวาจาในการประชมุ (ระเบียบข้อ 31 วรรคสอง) (ไม่ต้องขอมติ)
การประชุมลับ
ประธานสภาสั่งให้ผู้ไม่มีส่วนเกยี่ วข้องออกจากทปี่ ระชมุ จนพ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้
ตามระเบียบข้อ 32 ระบวุ ่าการประชุ มสภาท้องถิ่นเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติ
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น เนือ่ งจากเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิก
อยู่ หรอื เรื่องที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดตามความในหมวด 9แหง่ ระเบียบนี้ให้ประชุมลับ
เว้นแตส่ มาชิกสภาท้องถิ่นผูถก้ ูกกล่าวหาจะขอให้ประชุมเปิดเผย
รายงานการประชุม
1. ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานได้ตรวจสอบ
2. ทาสาเนารายงานที่ได้ตรวจสอบแล้ว (อย่างน้อย 2 ฉบับ) ให้สมาชิกตรวจดูก่อนเวลาประชุมไม่
น้อยกว่า 1 วัน เพือ่ ให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น
3. การแก้ไ ขถ้อยคาในรายงานการประชุม ให้ ก ระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่นรายงาน
การประชุมในสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุม ลาประชุม และขาด
ประชุม
4. ให้ประธานสภาลงชอื่ เป็นหลักฐานว่าสภารับรองแล้ว
5. การเปิด เผยรายงานการประช ุ ม ลั บเป็ น ไปตามมติข องสภาโดยให้ เ ลขานุ ก ารสภา
ท้อ งถ ิ่น ป ิด ประกาศรายงานการประชุมที่ ส ภาท ้อ งถ ิ่น มีม ตริ ับ รองแล้ว ในท ี่เ ปิด เผย ณ สานั ก งาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่ ให้ประชาชนทั่วไปทราบ
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6. ข้อ ความใดๆอั น เกี่ย วก ับ ความปลอดภัย หรือ ประโยชน์สำคั ญ ขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิก สภาท้อ งถิ่น
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้ว ยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ป ระชุมสภาท้อ งถิ่นมีมติเ ห็นชอบก ็ใ ห้
เปน็ ไปตามที่ร้องขอ
7. รายงานการประชุมสภาท้อ งถิ่น ทีค่ ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ยั งไม่ไ ด้
ตรวจสอบ หรือสภายังไม่ได้รับรอง หรือทีส่ ภาท้องถิ่นได้รับรองแล้วแต่ประธานสภาท้องถิ่นยังไมไ่ ด้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานเพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่น หรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ใหเ้ ลขานุการสภาท้องถิ่น
บันทึกเหตุการณ์นนั้ ไว้และเป็นผูร้ ับรองรายงานการประชุมนั้น
8. การเปิดเผยรายงานการประชมุ ลับให้เป็นไปตามมติของสภาท้องถิ่น

การเสนอญัตติ
ญัตติมี 2 ประเภทคือ
1) ญัตติเกี่ยวกั บกิจการสภาท้องถิ่น
2) ญัตติรา่ งข้อบัญญัติ
การเสนอญัตติมีระเบียบ ดังนี้
1. การเสนอญัตตติ อ้ งเสนอลว่ งหนา้ เป็นหนังสือยื่นตอ่ ประธานสภาท้องถิ่น และมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อย 2 คน เว้นแต่มีสมาชิกน้อยกว่า 8 คน ให้สมาชิกรับรอง 1 คน
2. กรณีส มาชิก เสนอญ ัต ติร่างข้อ บัญ ญั ติเ กี่ย วกั บ การเงิน ต้อ งให้ผู้บ ริห ารรั บ รองด้ว ย
(ร่างข้อบัญญตั ิเกีย่ วด้วยการเงินตามระเบียบ ข้อ 44)
3. การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติใด ถ้าผูบ้ ริหารท้องถิ่นเป็นผูเ้ สนอ หรือราษฎรผูม้ ีสทิ ธิเลือกตั้งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผูเ้ สนอ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่ต้องมีผรู้ ับรอง
4. ญัตติที่อาจเสนอด้วยวาจา แต่ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ดังนี้
(1) ขอให้รับรองรายงานการประชมุ
(2) ขอให้รบั รองรายงานอืน่ ๆ ของคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
(3) ขอปรึก ษา หรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน
(4) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45
(5) ญัตติตามข้อ 41
(6) ญัตติที่ป ระธานสภาที่ป ระชุมเห็นควรอนุญาตการบรรจุญัตติที่เ สนอด้วยวาจา
ตามวรรคห้า ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น
5. วิธีการเสนอญัตติ
(1) ยกมือขึน้ พ้นศีรษะ เมื่อประธานอนุญาตจงึ กล่าวได้ ณ ทีข่ องตน หรอื ทจี่ ดั ไว้
(2) การรับรอง: วิธียกขึน้ พ้นศีรษะ
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6. การบรรจุญัตติ
(1) ประธานสภาต้องบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระภายในเวลาอันสมควรใน
สมัยประชมุ นัน้
(2) ญัตติทีเ่ สนอด้วยวาจา ประธานสภาต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระในการประชุมคราวนั้น
(3) กรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาได้
ให้บ รรจ ุ เ ข้าระเบีย บวาระการประชุม ในสมั ย ประชุ ม ถั ด ไปและให้แ จ้ง เหต ุจาเป็ น นั้น ต่อ สภาท้อ งถิ่น
ในสมัยประชุมนัน้
7. เมื่อที่ประชุมสภากาลังปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอื่น นอกจากญัตติดังต่อไปนี้
(1) ขอแปรญัตติร่างข้อบญ
ั ญัติทีไ่ ม่ใช่รา่ งข้อบัญญัติงบประมาณ
(2) ขอให้สง่ ปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามหมวด 8 แหง่ ระเบียบนี้
(3) ขอให้ลงมติ
(4) ขอให้แยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมติ
(5) ขอให้ปิดอภิปราย
(6) ขอให้เ ปิด อภิป รายต่อไป
(7) ขอให้เลื่อนการปรึกษา
(8) ขอให้ป ระธานสภาท้องถิ่นพิจารณาใช้อานาจตามข้อ 118 ข้อ 120 หรือข้อ
121 ตามระเบียบนี้
(9) ขอให้บคุ คลใดมาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นตามทีก่ ฎหมายให้อานาจไว้
(10) ขอใหย้ กเรอื่ งอืน่ ขึน้ ปรึกษาถ้าที่ประชุมมมี ติ หรือเห็นชอบในญัตตใิ หย้ กเรื่องอื่น
ขึน้ ปรึกษาญัตติเดิมเป็นอันตกไปเว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติเกยี่ วด้วยกับข้อบัญญัติ

รา่ งข้อบัญญัติ
ร่างข้อบัญญัติตอ้ งแบ่งเป็นข้อ และมีบันทึก ประกอบด้วย
1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ
2) เหตุผลทีเ่ สนอร่าง
การเสนอร่างข้อบัญญัติ
เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รบั ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจเห็นถูกต้องตามระเบียบการ
ประชุมนี้แล้ว ต้องส่งสาเนาให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุม ยกเว้นกรณี
ประชุมรีบด่วน ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาประชมุ สำหรั บ องค์ก รปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่น ซึ่ง ได้อ อกข้อ บ ัญ ญั ติท้อ งถิ่น ชั่ว คราวต้อ งนำเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวนั้นเข้าระเบียบ
วาระก่อนร่างข้อบัญญัติอื่น
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การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
1. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมสภาจะอนุ มัติให้
พจิ ารณา 3 วาระรวดเดียวได้โดยผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่นอ้ ยกวา่ 1 ใน 3
ของจำนวนทีป่ ระชุมจะเป็นผูเ้ สนอก็ได้ เมือ่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัตใิ หพ้ ิจารณา 3 วาระรวดเดีย วแล้ว
การพิจารณาวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญั ตติเ ต็ มสภา โดยให้ประธานที่ประชมุ
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
2. การพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณจะพิ จ ารณา 3 วาร ะโดยจะพิ จ ารณา
รวดเดีย วไม่ได้ และในวาระ 2 ต้อ งกำหนดเวลาเสนอราคาแปรญัตติไม่น้อ ยกว่า 24 ชั่ว โมงนับแต่
สภามีมติรบั หลักการ
3. วาระการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
(1) วาระที่ 1 เรอื่ งรับหรอื ไมร่ ับหลักการ และหา้ มให้มกี ารลงมติก่อนที่สมาชิกสภาได้
อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว หรือสภาจะให้คณะกรรมการสภาพจิ ารณาก่อนรับหลักการก็ได้
(2) วาระที่ 2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ให้ปรึกษาเรื่องตามลาดับข้อ เฉพาะที่มีการ
แปรญัตติ หรือคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติเป็นอย่างอื่น
(3) วาระที่ 3 พิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมลงมติวาระให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ถ้าสภาไม่รบั หลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
1) ให้ป ระธานสภานำปรึก ษาเพื่อ เลือ กสมาชิก เป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อ ย ตุ ิ
(ใช้วิธีเลือกรองประธานสภา) ตามจานวนกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้
2) แจ้งมติและรายชื่อกรรมการใหผ้ ู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอทราบภายใน 3 ว นั
นับแต่วันที่สภาไม่รับหลักการ
3) แจง้ มติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในวันถัดจากวันมีมติ
ร่างข้อบัญญัติตกไป
1) ร่างข้อบัญญัติทีส่ ภาไม่รบั หลักการ
2) ร่างข้อบัญญัติที่สภาลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ผลเมื่อร่างข้อบัญญัติตกไป
1) ถือว่าร่างข้อบัญญัตินนั้ ตกไป เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็นอย่างอื่น
2) ห้ า มเสนอญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญ ตั ิ ที่ มี ห ลั ก การเดี ย วกั น ในสม ั ย ประชุ ม นั้ น อี ก เว้ น แต่
ประธานสภาอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลยี่ นแปลงไป
การถอนญัตติ คำแปรญัตติ แก้ไขขอความ หรือขอถอนชื่อ
การขอถอนญัตติ หรือคาแปรญัตติจะกระทาเมื่อ
1) ต้องการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญตั ิทีเ่ ปลีย่ นหลักการ
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2) ขอถอนชื่อจากการเป็นผูร้ ับรอง หรือเสนอญัตติ
จะกระทาเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว จะทำได้ต้องได้รับความยินยอมจาก
ทีป่ ระชมุ สภา หรือทปี่ ระชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (คาแปรญัตติชั้นคณะกรรมการฯ)
กรณีถือว่าถอนญัตติ
1) ถึงวาระพจิ ารณาแลว้ ผู้เ สนอหรอื ผู้แปรญัตตไิ ม่ขออภปิ ราย หรอื ไมอ่ ยู่ในที่ประชุมสภา
ให้ถือว่าได้ถอนญัตติ/ คาแปรญัตตินั้น
2) กรณีผบู้ ริหารเสนอญัตติ/ แปรญัตติอาจมอบหมายให้ รองนายกฯ เลขา ฯ ที่ปรึกษา
เปน็ ผูอ้ ภิปรายชแี้ จง หรือแถลงแทนก็ได้ แต่ตอ้ งทำเป็นหนังสือ

การอภิปราย
การกล่าวถ้อยคำที่ประชุมสภา
1) สมาชิก สภาท้อ งถิ่น ผู้ใ ดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อ ที่ป ระชุมสภาท้อ งถิ่นให้ย กมือ
ขึน้ พ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้โดยใหย้ ืนกล่าว ณ ที่ของตน หรอื ณ ที่ซึ่ง
จัดไวก้ ็ได้ และตอ้ งกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่นใหใ้ ชเ้ วลาตามสมควร หากใช้เวลาเกินสมควร และมี
ผูอ้ ื่นจะอภิปรายต่อไป ประธานอาจสั่งให้หยุดได้เมื่ออภิปรายมา 10 นาทีแล้ว (ตามระเบียบ ข้อ 67)
2) การอภิปรายเฉพาะเรื่องทีก่ าลังปรึกษา ห้ามกล่าวข้อความซ้า หรือนอกประเด็น
3) ห้ามใช้คาหยาบคายใส่รา้ ยป้ายสีผใู้ ด
4) ห้ามกล่าวถึงชื่อบุคคลใด ๆ เว้นแต่หากจาเป็น
5) ห้ามนาเอกสารมาอ่านในทปี่ ระชุมฟัง เว้นแต่จาเป็น
6) ห้ามนาวัตถุใดๆเข้ามาแสดงเว้นแต่ประธานอนุญาต
การอนุญาตให้อภิปรายและลาดับการอภิปราย
1) ให้ผู้เสนอญั ตติหรือ ผู้แปรญั ต ติอ ภิป รายก่อ น กรณีมีห ลายคนให้ป ระธานอนุ ญ าตให้
อภิปรายครั้งละ 1 คน
2) ผูค้ ัดค้าน (ถ้ามี)
3) ผูส้ นับสนุนผูเ้ สนอ หรือผูแ้ ปรญัตติ
4) ผูส้ นับสนุนผูค้ ัดค้านให้อภิปรายสลับกัน ถ้าไม่มอี ีกฝ่ายก็ให้ฝา่ ยนั้นอภิปรายต่อเนื่องได้
การปิดอภิปราย
การปิดอภิปรายจะกระทาได้เมื่อ
1) ไม่มผี ู้ใดจะอภิปรายต่อไป
2) ประธานเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ประธานเสนอให้วินิจฉัยว่าควรปิดอภปิ รายหรือไม่
เว้นแต่อภิปรายกรณีสมาชิกถูกกล่าวหา ตามข้อ 72 ให้อภิปรายจนหมดข้อสงสัย ห้ามรวบรัดอภิปราย
3) เมือ่ ปิดอภิปรายแล้ว ให้ประธานเสนอให้ลงมติ
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การรักษาระเบียบการประชุม
1) เมือ่ ประธานเตือน สมาชิกต้องปฏิบัติตามทันที (ตามระเบียบ ข้อ 66)
2) เมื่อเห็นว่ามีผู้ก ระทำผิดระเบียบการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาจยืนหรือยกมือเมื่อร้องขอต่อประธานให้วินิจฉัย
3) คาวินจิ ฉัยเป็นเด็ดขาด และห้ามอภิปรายในเรือ่ งนีอ้ ีก (ตามระเบียบ ข้อ 70)
4) ขณะอภิปรายถ้าประธานยืน ให้สมาชิกระงับการอภิป รายแล้วนั่งลงทันที และสมาชิก
ต้องฟังประธาน

การลงมติสภา
วิธีการออกเสียงลงคะแนน
1) เปิดเผย ใหใ้ ชว้ ธิ ียกมอื พ้นศรี ษะ เว้นผู้บริหาร/ สมาชกิ ไม่นอ้ ยกว่า 3 คนเสนอใหใ้ ชว้ ธิ ียืน
ขึน้ หรือ เรียกชื่อตามลำดับอักษร และทีป่ ระชุมเห็นชอบ
2) ลับ
(1) ในกรณีกฎหมายกาหนดให้ออกเสียงลงคะแนนลับ
(2) ในกรณีผู้บริหาร / สมาชิกไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ที่อยู่ในที่ประชุมเสนอใหอ้ อกเสยี ง
ลับและสภาเห็นชอบ
3) วิธีการ เขียนเครื่องหมายบนกระดาษใส่กล่องที่จัดให้ แล้วประธานเรียกชื่อตามลาดับ
อักษร นาซองมาใส่หีบด้วยตนเองต่อหน้าประธานสภา
การลงมติ
1) ก่อนลงมติประธานต้องตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่ครบลงมติไม่ได้
2) หลัก “หนึ่งคนหนึ่งเสียง”
3) ประธานที่ประชุมออกเสียงในฐานะสมาชิกโดยไม่ต้องลงจากที่น่ังประธานก็ได้
4) ให้ลงมติในญัตติสดุ ท้ายก่อน และให้ถือเอาคะแนนเสียงมากทีส่ ุดเปน็ เกณฑ์
5) กรณีประธานถามและไม่มผี ู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่น ถือว่าเหน็ ชอบ
6) กรณีสมาชิกเข้ามาเมือ่ เริม่ ลงคะแนนแล้ว
(1) กรณีเปิดเผย-มีสทิ ธิออกเสียงร่วมกับฝ่ายทีย่ งั นับคะแนนไม่เสร็จได้
(2) กรณีลับ-มีสทิ ธิออกเสียงได้ก่อนประธานสั่งให้นบั คะแนน
การนับคะแนนและประกาศลงคะแนน
1) เมื่อนับเสร็จแล้ว ประธานต้องประกาศคะแนนทันที ให้ประกาศด้วยว่าได้คะแนนข้างมาก
ครบตามจำนวนทีก่ ฎหมายกำหนดไว้หรือไม่
2) ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอนื่ กรณีคะแนนเท่ากนั
ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงขีข้ าด และอาจบอกเหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้
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กระทู้ถาม
ความหมายและประเภทกระทู้
กระทู้ถ าม คือ คำถามซึ่งสมาชิก สภาท้องถิ่นตั้งขึน้ เพื่อ สอบถามผู้บ ริหารท้องถิ่น เกี่ย วกับ
ข้อเท็จจริง หรือนโยบายอั นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ข องผู้บริหารท้องถิ่น กระทู้ถามมี 2 ประเภทคือ
1. กระทู้ถามทั่วไป
2. กระทู้ถามด่วน
หลักเกณฑ์การตั้งกระทู้ถาม
1) แต่ละกระทู้ที่ผู้ตงั้ และซักถามได้เพียงคนเดียว
2) ในการประชุมครัง้ หนึ่ง คนหนึ่งตัง้ ได้ 1 กระทู้ ยกเว้นประธานสภาอนุญาต
3) ต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม 8 ประการ ดังนี้
(1) มีความเชิงประชดเสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่รา้ ย
(2) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก
(3) ในเรื่องทีไ่ ด้ตอบแล้ว หรือได้ชแี้ จ้งแล้วว่าไม่ตอบ หรือทีต่ กไป
(4) เป็นเรื่องที่มีประเด็นคาถามซ้ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน
(5) เพือ่ ให้ออกความเห็น
(6) ในปญ
ั หาข้อกฎหมาย
(7) ในเรื่องไม่เป็นสาระสาคัญ
(8) เพือ่ ทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ
4) ท าเป็ นหนั งสื อ (แนบท้ ายระเบี ยบ) และยื่ นต่ อประธานสภาเพื่ อเสนอล่ วงหน้ า และให้
ประธานสภาส่งกระทู้ให้ผบู้ ริหารเตรียมตอบพร้อมบรรจุเข้าระเบียบวาระภายใน 7 วันนับแต่สง่ กระทู้ให้ผบู้ ริหาร
กระทู้ถามด่วน
1) กระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องเกี่ยวประโยชน์สาคัญ หรือเหตุฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่วน
กระทบประชาชนอย่างร้ายแรงทีจ่ ะต้องรีบชี้แจงและดาเนินการโดยทันที
2) ประธานต้องรีบส่งให้ผู้บริหารเตรียมตอบ พร้อมกับกาหนดเวลาตามความสาคัญ
และความสนใจของประชาชน
3) ประธานต้องอนุญาตให้ถามกระทู้ถามด่วนก่อน (ตามลาดับ)
4) เมือ่ ผูบ้ ริหารตอบแล้ว ผูต้ ั้งกระทู้ซักถามได้อีก 3 ครั้ง
การสิน้ ผลของกระทูถ้ าม
1) การถอนกระทู้ถาม
(1) ผูต้ ั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนเมื่อใดก็ได้ และห้ามผูน้ ้ันยืน่ กระทู้ถามในเรื่องนั้นอีก
(2) ผูต้ ั้งกระทู้ถามไม่ถาม/ ไม่อยู่เมื่อถึงระเบียบวาระ ให้ถือว่าถอนกระทู้ถามนั้น
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2) กระทู้ถามตกไป เมือ่ สมาชิกภาพของผูต้ ั้งกระทู้ถามสิน้ สุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามตกไป
การตอบกระทูถ้ าม
1) ผู้บ รหิ ารมสี ิท ธ ิไ ม่ตอบเมื่อเห็น ว ่าเป ็น เรื่อ งท ี่ย งั ไม่ค วรเป ิด เผย เพราะเก ี่ย วก ับ
ประโยชน์สาคัญของทางราชการ โดยต้องให้สภาทราบภายใน 7 วัน
2) ผูบ้ ริหารขอเลือ่ นการตอบได้ และขอให้ที่ประชุมโดยต้องชีแ้ จงเหตุผลพร้อมกาหนดเวลา
ทีจ่ ะตอบ หากนานเกนิ ไป(สภามีสทิ ธิกาหนดเวลาให้ตอบได้)
กระทู้ทีย่ งั ไม่ตอบ ระงับไปเมื่อ
1) ครบวาระสภาท้องถิ่น
2) ยุบสภาท้องถิ่น
3) ปิดสมัยประชุม
4) ผูบ้ ริหารพ้นจากตาแหน่ง

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ
1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวน 3 - 7 คน
2) คณะกรรมการวสิ ามญ
ั ประกอบดว้ ย สมาชิก สภาท้องถิ่น หรอื บุค คลที่ไ มไ่ ดเ้ ป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวน 3 - 7 คน
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้
หน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาท้อ งถิ่นมีหน้าที่กระทำกิจการ หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่
ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแตง่ ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
เพือ่ พิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเปน็ กรณีพิเศษ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นสามารถตั้งคณะอนุกรรมการสภาท้องถิ่นได้ตามสมควร
การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถนิ่
1) การเล อื กคณะกรรมการสภาท้อ งถิ่นใหส้ มาชกิ สภาท ้อ งถิ่น หรอื ผู้บ รหิ ารท ้อ งถ ิ่น
เสนอชือ่ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลทไี่ ม่ได้เปน็ สมาชกิ สภาท้องถิ่นก็ได้
2) ในกรณีที่ส มาชิก สภาท้อ งถิ่น เป็น ผู้เ สนอต้อ งมีส มาชิก สภาท้อ งถิ่น รับ รองไม่น้อ ย
กว่า2 คน ส่วนกรณที ีผ่ ู้บริหารท้องถิน่ เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
3) การเสนอชื่อ ให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจานวนเว้นแต่ทีป่ ระชมุ มมี ติเป็นอย่างอื่น
4) สภาท้อ งถิ่ น มอี านาจเลือกสมาช กิ สภาท ้อ งถ ิ่น หรอื บุค คลที่ ไ ม ไ่ ด เ้ ป็น สมาช ิ ก สภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าทีข่ องสภาท้องถิ่น ดังนี้
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(1) คณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญตั ิ
(4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
การพ้ นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสภาท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะพ้นจากตำแหนง่ เมือ่
1) ลาออก โดยยนื่ หนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
2) ตาย
3) สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผูน้ ั้นสิ้นสุดลง
4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึน้ ใหม่ หรอื งานทีไ่ ด้รับมอบหมายเสร็จสิน้ ลง
5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่
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เอกสารอ้างอิง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
- หนังสือ ชม 0037.4/19587 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2552 เรื่องซักซ้อมการปฏิบัติงานด้าน
กิจการสภาท้องถิ่น
- https://www.lumnamphong.go.th/index.php?show=menu&scat_id=24
- http://www.nongkratumkorat.go.th/pdf/15423541361.pdf

