
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

การประชุมสภาท้องถิ่น 

(องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง) 

ผู้ปฏิบัติงาน :  นายพงษ์พัฒน์  พับโพธิ์  หัวหน้าสำนักปลัด 

การประชุมสภาครั้งแรก การประชุมสภาสามัญ การประชุมสภาวสิามัญ 

ผวจ/นายอำเภอ กำหนดให้สมาชกิประชุมสภา

ครัง้แรก ภายใน 15 วัน นับแต่ประกาศผลการ

เลอืกตั้งสมาชกิสภาครบตามจำนวนแลว้ 

สิ่งท่ีต้องทำในวันประชุมสภาคร้ังแรก  

1. ปฏญิาณตน (ยกเว้น อบต.) 

2. เลอืกประธาน รองประธาน และ

เลขานุการสภาทอ้งถิ่น 

3. กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปแีละ

สมัยประชุมสามัญและสมัยแรกของปีถัดไป 
 

- ปลัด อปท.ทำหน้าท่ีเป็นเลขานุการสภา

ชั่วคราว 

- สมาชิกสภาที่มอีายุมากที่สุดท่ีอยู่ในท่ี

ประชุมทำหน้าท่ีเป็นประธานช่ัวคราวเพื่อ

เชญิสมาชกิสภากล่าวคำปฏญิาณและนำ

ปรึกษาเพื่อเลือกประธานสภา 

- เลอืกประธานสภาได้แล้วประธานช่ัวคราว

ตอ้งรายงาน ผวจ./นายอำเภอ และแต่กรณี

ทันทีและ ผวจ./นายอำเภอ แต่งตัง้

ประธานสภาทันทีท่ีได้รับรายงาน 

- ประธานสภานำปรึกษาเพ่ือให้ท่ีประชุม

เลอืกรองประธานสภาต่อไป 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น           

พ.ศ. 2547 

 

ช่องทางการตดิต่อ 

งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 

โทรศัพท์ 044-974224 / โทรสาร 044-974224 

กำหนดในวันประชุมสภาคร้ังแรก/สมัย

ประชุมสามัญสมัยแรกของแต่ละป ี

ประธานนำปรึกษาในท่ีประชุม 

- สภา อบต. 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย 

สมัยละไม่เกิน 15 วัน 

(อาจขอขยายได้ตามท่ี กม. กำหนด) 

ทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น และปิด

ประกาศในท่ีเปิดเผย ณ สำนักงาน อปท. 

กรณไีม่ไดก้ำหนด / จำเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงให้ประธานสภานำปรึกษา

ในสมัยประชุมสามัญอื่น ๆ หรือในสมัย

ประชุมวิสามัญก็ได ้

กรณท่ีีมีความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของ 

อปท. 

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ประธาน นายก หรือ สมาชกิฯ ไม่ต่ำกว่า

กึ่งหน่ึงของท่ีมีอยู่ ทำคำร้องยื่นต่อ

นายอำเภอ 

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

กำหนดไม่เกิน 15 วัน จะขอขยายต้อง

ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอภิปราย 

(องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง) 

ผู้ปฏิบัติงาน :  นายพงษ์พัฒน์  พับโพธิ์  หัวหน้าสำนักปลัด 

การกล่าวถ้อยคำในท่ีประชุม ลำดับการอภิปราย 

ยกมอืขึน้พ้นศีรษะเมื่อประสงค์จะกล่าว

และจะกล่าวได้เมื่อประธานสภาอนุญาต 

ข้อ 8  แห่งระเบียบ มท.ว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2524 

ช่องทางการตดิต่อ 

งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 

โทรศัพท์ 044-974224 / โทรสาร 044-974224 

ผูเ้สนอญัตติเป็นผูแ้ถลงญัตติ 

ยืนกล่าว ณ ที่ของตน หรอืที่ที่จัดไว้แลว้

ต้องกล่าวต่อประธาน 

ใช้เวลาตามสมควร หากใช้เวลาเกิน

สมควร และมีผูอ้ื่นอภปิรายต่อไป 

ประธานสภาอาจสั่งให้หยุดได้ เมื่อ

อภปิรายมา 10 นาทีแล้ว 

อภปิรายเฉพาะเรื่องที่กำลังปรึกษา 

หา้ม 

- คำซ้ำ นอกประเด็น 

- คำหยาบคายใส่ร้าย 

- กล่าวชื่อบุคคลใด เว้นแต่จำเป็น 

- นำเอกสารมาอ่าน เว้นแต่จำเป็น 

- วัตถุมาแสดง เว้นแต่ประธานอนุญาต 

 

ผูค้ัดค้านญัตติ 

ผูส้นับสนุนญัตติ 

ผูส้นับสนุนผูค้ัดค้านญัตติ 

เมื่อไม่มผีูป้ระสงค์อภปิรายในทางตรง

ข้าม แต่อกีฝ่ายหนึ่งมผีูป้ระสงค์อภปิราย

อยู่ใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งอภปิรายต่อได้ 

ประธานเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควร

แล้วประธานเสนอให้วินจิฉัยว่า ควรปิด

อภปิรายหรือไม่ 

ขณะอภปิราย ถ้าประธานยืนขึน้ให้

สมาชิกระงับการอภปิรายแล้วนั่งลงทันที

และสมาชิกต้องฟังประธาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การเลือกประธานสภาท้องถิ่น 

(องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง) 

ผู้ปฏิบัติงาน :  นายพงษ์พัฒน์  พับโพธิ์  หัวหน้าสำนักปลัด 

1.การเสนอชื่อ 

ช่องทางการตดิต่อ 

งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 

โทรศัพท์ 044-974224 / โทรสาร 044-974224 

2. การลงคะแนน 3. การนับคะแนน 4. กรณีมผีู้ได้คะแนน

เทา่กัน 

5. การแตง่ตั้ง (ข้อ9) 

1.1) สมาชิกสภา

ท้องถิ่นเสนอชื่อ (ด้วย

วาจา ตามข้อ 39ว.1) 

สมาชิกฯ คนหนึ่งท่ี

เห็นว่าสมควรได้รับ

เลอืกให้ดำรตำแหน่ง 

ประธานสภาทอ้งถิ่น 

1.2) ไม่จำกัดจำนวน

ชื่อท่ีเสนอ  

1.3)  แต่ละช่ือท่ีเสนอ

ตอ้งมีสมาชกิฯ 

รับรองไม่นอ้ยกว่า    

2 คน สมาชกิฯ แต่ละ

คนให้รับรองได้เพยีง

ครัง้เดียว (การรับรอง

ให้กระทำโดยวธีิยก

มอืขึ้นพน้ศีรษะตาม

ข้อ 39 ว.2) 

1.4) ถ้ามกีารเสนอชื่อ

ผู้สมควรได้รับการ

แต่งต้ังเพยีงหนึ่งคน 

ให้ถอืว่าผู้น้ันได้รับ

เลอืก (ขอ้ 14 แห่ง

ระเบียบ มท.ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุม

ฯ) 

2.1) สมาชกิสภาท้องถิ่น

ลงคะแนนเลอืกจาก

บุคคลที่ถูกเสนอช่ือ 

2.2) ลงคะแนนโดยวิธี

เขียนช่ือตัวและชื่อสกุล

ของผู้ท่ีถูกเสนอชื่อ 

2.3) ประกอบกับข้อ 75 

ว.3 การลงคะแนนเลอืก

ประธานสภาต้องใชว้ธีิ

เขียนช่ือตัว - ชื่อสกุล

ของบุคคลที่เลอืก 

ประธานท่ีประชุม

เรียกชื่อสมาชกิฯ 

ตามลำดับอักษร นำ

กระดาษใส่ซองหย่อนลง

หีบท่ีจัดไว้ต่อหนา้

ประธานท่ีประชุม 

2.4) ประกอบขอ้ 82(2) 

ถ้ามีสมาชกิฯ เขา้มาในท่ี

ประชุมฯขณะท่ีเร่ิม

ลงคะแนนแล้ว ผู้น้ันมี

สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนได้ก่อนท่ี

ประธานสภาฯสั่งให้นับ

คะแนน 

3.1) ประธานท่ีประชุม

เชญิสมาชกิไม่นอ้ยกว่า 2 

คน มาช่วยตรวจนับ

คะแนน 

3.2) ตรวจนับแลว้ให้

ประธานท่ีประชุม

ประกาศคะแนนต่อท่ี

ประชุมสภาท้องถิ่น (ข้อ 

8 ว.1 ประกอบขอ้ 81 

แห่งระเบียบ มท.ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมฯ) 

3.3) ผู้ได้รับคะแนน

สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลอืก 

 

4.1) เลอืกใหม่เฉพาะผู้

ท่ีได้คะแนนสูงสุด

เท่ากัน โดยวิธี

ลงคะแนนและนับ

คะแนนแบบเดิม 

4.2) ถ้าผลการเลอืก

ใหม่ยังมผีูไ้ด้คะแนน

สูงสุดเท่ากันอกีให้ใช้

วธีิจับฉลากเฉพาะผู้ได้

คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

4.2.1) ประธานท่ี

ประชุมให้ผู้ได้คะแนน

สูงสุดเท่ากันตกลงกัน

ว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับ

สลากก่อนหลัง 

 
4.2.2) หากตกลงกัน

ไม่ไดใ้ห้ประธานสภาที่

ประชุมจับฉลากว่าผูใ้ด

จะเป็นผู้จับฉลาก

ก่อนหลัง 

 
4.2.3) จัดทำบัตร

ฉลาก ชนิดสีและขนาด

อย่างเดียวกันตาม

จำนวนเท่ากับผู้ได้รับ

คะแนนสูงสุดเขียน

ข้อความว่า “ได้รับ

เลอืกเป็นประธานสภา

ท้องถิ่น” ส่วนบัตรอื่น 

เขียนขอ้ความ “ไม่ได้

รับเลอืกเป็น

ประธานสภาทอ้งถิ่น” 

 

5.1) นายอำเภอ

ดำเนนิการแต่งตัง้ทันที

เอกสารเลอืกตัง้

ประธานสภาทอ้งถิ่นแลว้

เสร็จ 

5.2) ประธานสภา

ท้องถิ่นท่ีได้รับแต่งต้ัง

ปฏบัิตหินา้ที่ประธานท่ี

ประชุมสภาท้องถิ่นใน

ครัง้นัน้ต่อไป 

5.3) กรณ ีอบต. 

- พ.ร.บ.จัดตัง้ฯกำหนด 

ให้มีประธานสภาทอ้งถิ่น

คนหนึ่ง โดยนายอำเภอ

แต่งต้ังตามมตขิองสภา  

ข้อ 8  แห่งระเบียบ มท.ว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2524 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

การตั้งกระทู้ถาม 

(องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง) 

ผู้ปฏิบัติงาน :  นายพงษ์พัฒน์  พับโพธิ์  หัวหน้าสำนักปลัด 

กระทู้ถาม 

- กระทู้ถามทั่วไป 

- กระทู้ถามด่วน 

คำถามซึ่งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นตั้งขึ้นเพือ่สอบถาม

ผู้บริหารท้องถิน่เกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงหรือนโยบายอัน

เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ

ผู้บริหารท้องถิน่ 

1)  ในการประชุมครั้งหนึ่ง     

1 คน ตัง้ได้ 1 กระทู้ เว้นแต่

ประธานอนุญาต 

 

 

 
2)  ทำเป็นหนังสือ (ตาม

แบบฟอร์ม) เสนอล่วงหน้า

ยื่นต่อประธานสภา 

 

3)  ประธานส่งให้ผู้บริหาร

เตรียมตอบและบรรจุเข้า

วาระ ภายใน 7 วัน นับแต่ส่ง 

 

4)  ประธานต้องอนุญาตให้

ถามกระทู้ถามด่วนก่อน เมื่อ

ผูบ้ริหารตอบแล้วผูต้ั้งกระทู้ 

ซักถามได้ 3 ครั้ง 

 

5)  ตั้งกระทู้ถาม ไม่ถาม/ไม่อยู่ 

เมื่อถึงระเบียบวาระให้ถือว่า

ถอนกระทู้นัน้ 

 

6)  ผูต้ั้งกระทู้ถามมีสทิธิถอน

เมื่อใดก็ได้และห้ามผู้นั้นยื่น

กระทู้ถามในเรื่องนั้นอกี 

 

7)  กระทู้ถามตอ้งไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตาม ขอ้ 90           

(8 ประการ) 

 

8)  ไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้ำซาก 

หรอืมีลักษณะเป็นการอภปิราย 

 

9)  ประธานมีอำนาจวินิจฉัยให้

กระทู้ต้องห้ามตกไปคำวนิิจฉัย

เป็นที่สุด 

 

ข้อ 8  แห่งระเบียบ มท.ว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2524 

ช่องทางการตดิต่อ 

งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 

โทรศัพท์ 044-974224 / โทรสาร 044-974224 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การเสนอญัตติ 

(องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง) 

ผู้ปฏิบัติงาน :  นายพงษ์พัฒน์  พับโพธิ์  หัวหน้าสำนักปลัด 

ข้อ 8  แห่งระเบียบ มท.ว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2524 

ช่องทางการตดิต่อ 

งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 
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1.  จัดทำญัตติเปน็หนังสือ 

   การเสนอ ยื่นตอ่ประธานสภา ล่วงหนา้ก่อนวัน

ประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน 

  การรับรอง   

- ญัตตทิี่เสนอโดยผูบ้ริหารท้องถิ่นไม่ตอ้งมี

ผูร้ับรอง 

- ญัตตทิี่เสนอโดยสมาชิก ต้องมสีมาชกิ

รับรองอย่างนอ้ย 2 คน (หากมีสมาชิก

เหลืออยู่นอ้ยกว่า 8 คน ใหส้มาชิกรับรอง 1 

คน (เว้นแต่ กม. กำหนดเป็นอย่าง)) 

 การบรรจุญัตต ิ

- ประธานบรรจุญัตติทีเ่สนอมาเขา้ระเบียบ

วาระ ภายในเวลาอันสมควร ในสมัยประชุม

นั้น 

- ถ้ามีเหตุจำเป็น ใหบ้รรจใุนสมัยประชุม

ถัดไป ใหแ้จ้งเหตุจำเป็นตอ่สภาในสมัย

ประชุมนั้น  

 

2.  ญัตติทีเ่สนอด้วยวาจาตามขอ้ 38 วรรคห้า 

   การเสนอ ยกมอืขึ้นพน้ศีรษะ เมือ่ประธาน

อนุญาตจึงกล่าวได ้

  การรับรอง  ยกมอืขึ้นพน้ศีรษะ  

  การบรรจุญัตติ  ประธานสภาต้องบรรจุเข้า

ระเบียบวาระในการประชมุคราวนั้น 

ญัตติตกไป 

- ญัตตทิีบ่รรจุเข้าระเบียบสาระแล้ว 

หากไม่พจิารณาในสมัยประชุมนั้น/

พจิารณาไมแ่ล้วเสร็จเว้น ญัตตริ่าง

ขอ้บัญญัติใหบ้รรจุในสมัยถัดไป 

- ญัตตทิีป่ระชุมสภายังไมไ่ด้

พจิารณา/พจิารณายังไม่เสร็จ เมื่อ

สภาครบวาระ/ยุบสภา 

การถอนญัตต ิ

- ยังไม่บรรจุญัตติลงระเบยีบวาระ  

**การขอถอนต่อประธานสภา 

- บรรจุญัตติลงระเบียบวาระแล้ว         

**การขอถอนต้องได้รบัความ

ยนิยอมจากทีป่ระชมุ 

กรณทีี่ถอืว่าได้ถอนญัตติ 

- ถึงวาระพจิารณาแล้ว ผูเ้สนอ/ผู้

แปรญัตติ ไมอ่ยู่หรือไม่อภปิรายให้

ถือว่าได้ถอนญัตติ/คำแปรญัตติ 

- กรณีผูบ้ริหารเสนอญัตติ/แปร

ญัตต ิ อาจมอบหมายใหร้อง

นายก/เลขา/ทีป่รึกษานายกฯ เป็นผู้

อภิปราย/ชี้แจง/แถลงแทนก็ได้      

 ต้องทำเป็นหนังสือ 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การลงมติ 

(องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง) 

ผู้ปฏิบัติงาน :  นายพงษ์พัฒน์  พับโพธิ์  หัวหน้าสำนักปลัด 

ข้อ 8  แห่งระเบียบ มท.ว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
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เปิดเผย ลับ 

เรื่องทั่วไป เรื่องที่มี กม.

กำหนดไว ้

- ยกมือพน้ศีรษะ 

- ยืน 

- เรียกชื่อตามลำดับอักษรและออก

เสียงรายคน  

**ปกต ิ ใช้วิธีการยกมือ เว้น นายก/

สมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน ขอให้ใช้วิธี

ยืน/เรียกชื่อ และที่ประชุมเห็นชอบ 

 

 

- เขียนเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน 

เห็นดว้ย =   

ไม่เห็นดว้ย  =   

งดออกเสยีง  =   

 

 
- ประธานเรียกชื่อสมาชิกตามลำดับอักษร 

- สมาชิกนำบัตรลงคะแนนใส่ซอง - ใส่หีบท่ีเตรียม

ไว้ต่อหนา้ประธาน 

- ประธานเลือกสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 มาช่วยในการ

นับคะแนน 

 

 
ตรวจสอบองค์ประกอบก่อน

การลงมติทุกครั้ง 

สมาชิกออกเสียงแล้วได้คะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานชีข้าด 

นับคะแนนเสร็จแล้ว ประธานประกาศ

ด้วยว่าได้คะแนนเสียงข้างมากตามที่ 

กม. กำหนดไว้หรอืไม่ 

สมาชิก 1 คน มีสทิธิออกเสียง 1 เสียง 

ประธานออกเสียงในฐานะสมาชิกได้ 

ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ใน

การหามติสภา เว้นแต่ กม.กำหนดไว้

เป็นอย่างอื่น 



 

 

คู่มือปฏบิัติงาน 

การประชุมสภาท้องถิ่น 

************************** 

 การประชุมสภาท้องถิ่นอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ตามข้อ 5 วรรคหนึ่งได้บัญญัติให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการมีอำนาจ

ตีความ วินจิฉัย กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนนิการตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น 

 กรณีที่มีปัญหาโต้แย้งการปฏิบัติตามระเบียบ หรือระเบียบไมได้กำหนดไว้ก็ให้ประธาน 

สภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยและใช้บังคับไปพลางๆก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนำข้อโต้แย้งนี้เสนอต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัยสั่งการ หรือใช้บังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอต่อ

นายอำเภอทราบเพื่อวินิจฉัยสั่งการหรือใช้บังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้รายงานต่อผู้ว่า

ราชการจงัหวัดเพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา (ตามข้อ 5 วรรคสอง) 

5.1 การประชุมสภาครั้งแรก 

 ตามระเบียบ ข้อ 6 ให้นายอำเภอ หรอืผูว้่าราชการจังหวัดกำหนดใหส้มาชิกมีการประชุม

สภาครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกครบตามจำนวนแล้ว สิ่งที่ต้องทำใน

การประชุมสภาครั้งแรก คือ 

1. ปฏิญาณตนในที่ประชุม 

2. เลือกประธานสภาท้องถิ่น 

3. เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 

4. เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น 

5. กำหนดสมัยประชุมสามัญของปีนั้น และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี

ถัดไป 

 5.1.1 ผู้ดำรงตำแหน่งช่ัวคราว 

 ตามระเบียบ ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั ้งแรก กำหนดให้มีผู ้ดำรงตำแหน่ง

ช่ัวคราวดังนี ้

 

 

 

 



 

 

1. ประธานสภาท้องถ่ินชั่วคราว 

ให้สมาชิกสภาที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 

แต่หากผู้มีคุณสมบัติตาม (1) ไม่ยอมทำหน้าที่ให้ผู้มีอายุสูงสุดรองลงมาทำหน้าที่แทน และในกรณีที่มี

สมาชิกสภามีอายุสูงสุดเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้ใชว้ิธิจับสลาก 

 1.1) หน้าที่ประธานสภาชั่วคราว 

(1) นำสมาชิกกล่าวคำปฏิญาณตน 

(2) ดำเนนิการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 

(3) รายงานผลการเลือกตั้งประธานสมาท้องถิ่นให้ผูว้่าราชการจังหวัดทราบภายใน 7 วัน 

นับแต่วันที่สภาลงมติ 

1.2) การพ้นจากตำแหน่งประธานสภาชั่วคราว 

การพ้นจากตำแหน่งประธานสภาชั่วคราวนั้น กำหนดให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ผู้ว่า

ราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตัง้ประธานสภาเทศบาล 

2.) เลขานุการสภาท้องถ่ินชั่วคราว 

ให้ปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นในครั้งนั้น 

 5.1.2 การเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน  

และเลขานุการท้องถ่ิน  

1) การเลือกประธานสภาท้องถ่ิน 

การเลือกประธานสภาท้องถิ่น ประกอบไปด้วยวิธีการลงคะแนนการตรวจนับคะแนน 

การรายงานผล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.1) การเสนอชื่อ 

ตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง กำหนดใหส้มาชิกสภาสามารถเสนอชื่อผูส้มควรได้รับการแต่งตัง้ให้

ประธานสภาดังนี้ 

(1) สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผูส้มควรได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธานสภาได้

เพียง 1 ช่ือ 

(2) ผูท้ี่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างนอ้ย 2 คน 

(3) หากมีการเสนอชื่อผูส้มควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง  1 คน ให้ถือว่า

ผูน้ั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบข้อ 14) 

 

 

 

 



 

 

1.2) การลงคะแนน 

ให้สมาชิกเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จำนวน 1 ชื่อ และให้สมาชิกสภาหย่อน

บัตรที่เขียนชื่อเหมอืนการลงคะแนนลับ ตาม ขอ้ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาเป็นผู้เรยีกสมาชิกสภา

ตามลำดับอักษรนำซองมาใส่ในหบีที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 

1.3) การตรวจนับคะแนน 

ประธานช่ัวคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับโดยที่ผู้ได้รับเลือกมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 

(2) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ใหล้งคะแนนใหม่โดยวิธีเดิมอีกครั้ง (ตาม 1.2) 

(3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกใหใ้ช้วธิีจับสลาก โดยวิธีการจับสลากนีใ้ห้เป็นไปตาม

ระเบียบ ขอ้ 8 วรรคสาม ดังนี้ 

(3.1) ประธานช่ัวคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 

(3.2) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานช่ัวคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน 

(3.3) บัตรสลาก ต้องมชีนิด ส ีขนาด เหมือนกัน มีจำนวนเท่าคนที่มคีะแนนสูงสุด

เท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 1 บัตร นอกนั้นเป็น 

“ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

 1.4) การรายงานผล 

 ประธานสภาช่ัวคราวมีหน้าที่รายงานผลต่อผูว้่าราชการจังหวัด ภายใน 7 วัน  นับแต่วัน

เลือก 

2) การเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 

เมื่อมีการเลือกประธานสภาได้แล้ว ใหส้ภาท้องถิ่นดำเนินการเลือกรองประธานสภาและ

เลขานุการสภา ซึ่งการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภานีจ้ะต้องเลือกในการประชุมสภาครั้งแรก 

จำนวนรองประธานสภาสามารถมีได้ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเทศบาลให้มีรอง

ประธานสภาได้ จำนวน 1 คน 

2.1) การเสนอชื่อ 

วิธีการเลือกรองประธานสภา ให้ใช้วิธีเดียวกับการเลือกประธานสภา ตามระเบียบ

ข้อบังคับ ขอ้ 8 วรรคหนึ่ง แต่กรณีที่มคีะแนนเท่ากันเป็นครั้งที่ 2 ให้ประธานเป็นผู้ช้ีขาด 

2.2) การรายงานผล 

ประธานช่ัวคราวมหีนา้ที่รายงานผลต่อผูว้่าราชการจังหวัด ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือก 

 

 



 

 

3) การเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ิน 

วิธีการเลือกเลขานุการสภา ให้ประธานสภาใช้วิธีเดียวกับการเลือกรองประธานสภาตาม

ระเบียบบังคับ ข้อ 13 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ 

การเลือกเลขานุการสภาให้เลือกจากสมาชิกสภา หรือพนักงานหรือข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น และเมื่อได้เลขานุการสภาแล้ว ให้เลขานุการสภาช่ัวคราวพ้นจากตำแหน่ง 

4) กรณีตำแหน่งว่างลง 

ตามระเบียบ ข้อ 15 ได้กำหนดว่าเมื่อประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น

พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุสภา ให้สภาดำเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาแทนใน

ตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พ้นตำแหน่ง 

5.2 อำนาจหน้าที่ 

 5.2.1 ประธานสภาท้องถ่ิน 

 ตามระเบียบ ข้อ 16 ประธานสภาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) ดำเนนิกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด 

2) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุน

หรอืคัดค้านญัตต ิในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

3) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 

4) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 

5) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 

6) อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรอืตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

5.2.2 รองประธานสภาท้องถ่ิน  

ตามระเบียบข้อ 17 รองประธานสภาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการช่วยประธานสภา

ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภา

ท้องถิ่นมอบหมาย 

5.2.3 เลขานุการสภา 

 ตามระเบียบข้อ 18 เลขานุการสภา มีหน้าที่ดังนี้ 

1) แจ้งนดัประชุมสภาท้องถิ่นตามคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 

2) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทาง

ปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภา

ท้องถิ่น 

3) ช่วยเหลอืประธานสภาท้องถิ่นจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 

4) เชญิประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 



 

 

5) จัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 

6) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 

7) ช่วยเหลอืประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 

8) ช่วยเหลอืประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 

9) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภา

ท้องถิ่นมอบหมาย 

ในการประชุมสภา ถ้าไม่มเีลขานุการสภา หรอืมีแต่ไม่อยู่ หรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้

สภาเลือกสมาชิกสภาคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว โดยใช้วิธีการเลือกตามระเบียบ 

ข้อ 13 

5.3 การประชุมสภาท้องถ่ิน 

 การประชุมสภาท้องถิ่นมี 4 ประเภท คือ 1) การประชุมสภาสมัยแรก 2) การประชุม

สามัญ 3) การประชุมวิสามัญ และ 4) การเรียกประชุมกรณีไม่มีประธานสภาหรือประธานสภาไม่เรียก

ประชุม โดยจะได้กล่าวในรายละเอยีดต่อไป 

 ในส่วนของการกำนหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนดว่า

การประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน และให้

กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นและ

ปิดประกาศไว้ในทีเปิดเผย ณ สำนกงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 กรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรอืไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ

ประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่ม

ประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แลว้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น 

หรอืในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

 การประชุมสภาท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 3  ประเภท ดังนี้ 

 5.3.1 การประชุมสภาครั้งแรก 

 ได้กล่าวรายละเอียดไปตามหัวขอ้ 5.1 

 5.3.2 การประชุมสามัญ 

 เทศบาล ตามมาตรา  24 ได้กำหนดให้มีจำนวนสมัยประชุมได้ปีละ 4 สมัย มาตรา 24 

วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ได้บัญญัติให้ 

(1) สภาเทศบาลกำหนดสมัยประชุมสามัญได้มกีำหนดไม่เกิน 30 วัน  

(2) แต่กรณีจำเป็นสามารถขยายเวลาได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากว่าราชการจังหวัด 



 

 

 5.3.3 การประชุมวิสามัญ 

 การประชุมนอกสมัยการประชุมสามัญ โดยมีความจำเป็นของการประชุมเพื่อประโยชน์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

 เทศบาล ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับปัจจุบัน) ได้บัญญัติให้ 

(1) ประธานสภา นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาจำนวนไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งสามารถ

ยื่นคำร้องขอเปิดประชุมจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) ผูว้่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรยีกประชุมวิสามัญ 

(3) สมัยประชุมมกีำหนดไม่เกิน 15 วัน  

(4) หากต้องการขยายวันประชุมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ก่อน 

5.3.4 การเรียกประชุมกรณีไม่มีประธานสภาหรอืประธานสภาไม่เรยีกประชุม 

เทศบาล ตามาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ได้บัญญัติว่า กรณีไม่มีประธานสภาหรือประธานสภาไม่เรียกประชุมตาม

กฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรยีกประชุม และเป็นผู้เปิดและปิดประชุม 

5.4 การเรียกประชุมสภาท้องถ่ิน 

1) ให้ประธานสภาทำหนังสือแจง้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า และปิดประกาศไว้ใน

ที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ยกเว้นการประชุมเร่งด่วนจะแจ้งกำหนดให้ปิดประกาศได้น้อยกว่า 3 วัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

ก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม 

2) บอกนัดในที่ประชุม และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังไม่ได้มาประชุมให้ทราบล่วงหน้า

ด้วย 

3) กรณีประชุมเร่งด่วน สามารถนัดประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วันได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 

24 ช่ัวโมง ก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม และต้องระบุเหตุอันรบีด่วนในหนังสือดว้ย 

5.4.1 สิ่งท่ีต้องปฏิบัติในการเรียกหรอืนัดประชุม 

1) ส่งระเบียบวาระไปพร้อมกัน เว้นแต่ มีเหตุรีบด่วนใหแ้จ้งในขณะเปิดประชุม 

2) ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และเรื่อง ให้ประชาชนทราบ 

หมายเหตุ การจดัระยะเวลาวาระเป็นไปตามข้อ 27 

5.4.2 สิทธิของประชาชนในการเข้าฟังการประชุม 

ตามระเบียบข้อ 24 วรรคสอง กำหนดให้ประชาชนมสีิทธิเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นได้

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาท้องถิ่นกำหนด (เป็นระเบียบของสภาท้องถิ่น) 

 



 

 

5.4.3 สิ่งท่ีต้องดำเนินการในการประชุมสภา 

ตามระเบียบข้อ 25 กำหนดให้ 

1) เมื่อถึงกำหนดเวลานัด เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเข้าหอ้งประชุม 

2) ให้ประธานตรวจดูว่าสมาชิกสภาเข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ 

3) การนับองค์ประชุม 

(1) หากสมาชิกสภาไม่ได้ลงช่ือ แต่เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามาประชุม 

(2) หากสมาชิกสภาลงช่ือไว้ แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่ใหน้ับ และถือว่าขาดประชุม 

4) ถ้าไม่ครบองค์ประชุมและพ้นกำหนดเวลานัด 1 ช่ัวโมง ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ให้ประธานสภาสั่งเลื่อนการประชุม 

(2) ให้ถือว่าสมาชิกไม่อยู่ขาดประชุม 

5) การแจ้งเลื่อนการประชุมให้ใชว้ิธีเกี่ยวกับการนัดประชุม 

5.4.4 ประธานในที่ประชุมสภา 

1) ปกติให้ประธานสภาและรองประธานสภาตามลำดับเป้นประธานที่ประชุม 

2) ในกรณีประธานสภาและรองประธานสภาไม่อยู่หรอื ไม่ยอมปฏิบัติหนา้ที่ 

   (1) ให้สมาชิกอายุสูงสุด หรอืรองลงมาตามลำดับ 

  (2) เป็นประธานช่ัวคราวเพื่อเลือกสมาชิกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น 

 (3) วิธีการเลือก ให้เสนอช่ือ แล้วลงคะแนนโดยวิธียกมอื 

3) เมื่อประธานสภา / รองประธานสภา / ยอมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างการเลือกให้

ระงับการเลือก ถ้าเลือกได้แล้วให้ผู้ได้รับเลือกพ้นหน้าที่ และให้ประธานสภา / รองประธานสภา เป็น

ประธานที่ประชุมต่อไป 

 5.4.5 การประชุมตามระเบียบวาระ 

 1) ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ ที่ประชุมสภาจะตกลงกันเป็นอย่าง

อื่นในการประชุมคราวนั้น และโดยทั่วไปวาระการประชุมจะเรียงลำดับก่อนหลัง ดังนี้ 

  (1) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

  (2) รับรองรายงานการประชุม 

  (3) กระทู้ถาม 

  (4) เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

  (5) เรื่องที่เสนอใหม่ 

  (6) เรื่องอื่น ๆ 

 



 

 

 2) การสั่งปิดประชุม ประธานจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่กรณี

เกิดเหตุอลเวง ตามระเบียบข้อ 121 หาก 

  (1) ถ้าประธานฝ่าฝนื (สั่งปิดก่อน) ใหส้มาชิกสภาจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่มีอยู่ในที่

ประชุม เห็นว่าใหเ้ปิดประชุมต่อไป ให้ประชุมต่อไปตามระเบียบสาระจนหมด และให้รองประธานสภาเป็น

ประธานที่ประชุม ถ้ารองประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สมาชิกเลือกกันเองเป็น

ประธานที่ประชุม (วิธีการตามระเบียบข้อ 26) 

 3) วาระการประชุมที่ยังไม่ได้ประชุม  ให้ประธานสภาจัดวาระนั้นเข้าในระเบียบวาระ

การประชุมในครั้งต่อไป 

 5.5.6  การพักประชุม 

 ตามระเบียบข้อ 30 จะพักการประชุมได้ต้อง 

1) ประธานสภาเห็นเป็นการสมควร 

2) สั่งพักการประชุมไว้ชั่วคราวก็ได้ (ควรกำหนดเวลาให้ชัดเจน) 

5.5.7 การประชุมโดยเปิดเผย - ลับ 

การประชุมปกติเป็นการประชุมโดยเปิดเผย เว้นแต ่

1) กฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้ประชุมลับ เช่น ประชุมเพื่อพิจารณาความประพฤติ

ของสมาสภา (แต่ผู้ที่ถูกอภปิรายอาจขอใหป้ระชุมเปิดเผยได้) 

2) ผู้บริหาร / สมาชิก ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของที่ประชุมร้องขอให้ประชุมลับ โดยทำเป็น

หนังสือ / เสนอด้วยวาจาในการประชุม (ระเบียบข้อ 31 วรรคสอง) (ไม่ต้องขอมติ) 

การประชุมลับ 

ประธานสภาสั่งให้ผู้ไม่มสี่วนเกี่ยวข้องออกจากที่ประชุมจนพ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้ 

ตามระเบียบ ข้ 32 ระบุว่าการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติ

ของสมาชิกสภาท้องถิ่น เนื่องจากเห็นว่า มีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อ

ความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภา

ท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือเรื่องที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามความในหมวด 9  

แห่งระเบียบนีใ้ห้ประชุมลับ เว้นแต่สมาชิกสภาท้องถิ่นผูถู้กกล่าวหาจะขอให้ประชุมเปิดเผย 

5.5.8 รายงานการประชุม  

1) ตอ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานได้ตรวจสอบ 

2) ทำสำเนารายงานที่ได้ตรวจสอบแล้ว (อย่างน้อย 2 ฉบับ) ให้สมาชิกตรวจดูก่อนเวลา

ประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

3) การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุมลาประชุม 

และขาดประชุม 



 

 

4) ให้ประธานสภาลงช่ือเป็นหลักฐานว่าสภารับรองแล้ว 

5) การเปิดเผยรายงานการาประชุมลับ เป็นไปตามมติของสภา โดยให้เลขานุการสภา

ท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการาประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

6) ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความมปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่น

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยววาจาขอมิใหโ้ฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป้น

ไปตามที่ร้องขอ 

7) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้

ตรววจสอบ หรือสภายังไม่ได้รับรอง หรือที่สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้วแต่ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลง

ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ให้เลขานุการ

สภาท้องถิ่นบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้และเป็นผู้รับรองรายงานการประชุมนั้น 

8) การเปิดเผยรายงานกาประชุมลับ ให้เป็นไปตามมตขิองสภาท้องถิ่น 

5.6 การเสนอญัตติ 

 ญัตติม ี2 ประเภท คือ 1) ญัตตเิกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น และ 2) ญัตตริ่างข้อบัญญัติ

การเสนอญัตติมรีะเบียบ ดังนี้ 

    1) การเสนอญัตติต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นและมีสมาชิก 

สภาท้องถิ่นรับรองอย่างนอ้ย 2 คน เว้นแต่มสีมาชิกน้อยกว่า 8 คน ให้สมาชิกรับรอง 1 คน 

 2) กรณีสมาชิกเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ต้องให้ผู้บริหารรับรองด้วย 

(ร่างขอ้บัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามระเบียบ ข้อ 44) 

 3) การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติด ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ หรือราษฎรผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอตามกฎหมาย ว่าดว้ยการเข้าชื่อเสนอขอ้บัญญัติท้องถิ่น

ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

 4) ญัตติที่อาจเสนอด้วยวาจา แต่ตอ้งมสีมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ดังนี้ 

      (1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 

      (2) ขอให้รับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการ 

      (3)  ขอให้ปรึกษาเป็นการด่วน  หรือญัตติขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระ

รวดเดียว ตามระเบียบข้อ 45 

      (4)  ญัตตทิี่ได้กำหนดในระเบียบข้อ 40 วรรคหนึ่ง 

      (5)  ญัตติที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นควรอนุญาตการบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจา

ตามวรรคหา้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเขา้ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 

 



 

 

 5) วธิีการเสนอญัตติ 

      (1)  ยกมอืขึน้พ้นศีรษะเมื่อประธานอนุญาตจึงกล่าวได้ ณ ที่ของตน หรอืที่จัดไว้ 

      (2)  การรับรอง : วิธียกมอืขึน้พ้นศีรษะ 

 6) การบรรจุญัตติ 

      (1)  ประธานสภาต้องบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระภายในเวลาอันสมควร

ในสมัยประชุมนัน้ 

      (2)  ญัตติที่เสนอด้วยวาจา  ประธานสภาต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระในการประชุม

คราวนัน้ 

      (3)  กรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา

ได้ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป  และให้แจ้งเหตุจำเป็นนั้นต่อสภาท้องถิ่นใน

สมัยประชุมนัน้ 

 7) หากมีการเสนอญัตติอื่น ในขณะที่สภาท้องถิ่นกำลังประชุมเพื่อปรึกษาญัตติใดอยู่

ยกเว้น 

      (1)  ขอแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติที่ไม่ใช่ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ 

      (2)  ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามหมวด 8 แห่งระเบียบนี้ 

      (3)  ขอให้ลงมติ 

      (4)  ขอให้แยกประเด็นพิจารณา  หรอืแยกประเด็นลงมติ 

      (5)  ขอให้ปิดอภิปราย 

      (6)  ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป 

      (7)  ขอให้เลื่อนการปรึกษา 

      (8)  ขอให้ประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาใช้อำนาจตามข้อ 118 ข้อ 120 หรอื ข้อ 121 

ตามระเบียบนี ้

      (9)  ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายให้

อำนาจไว้ 

      (10) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา  ถ้าที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติให้ยกเรื่อง

อื่นขึน้ปรึกษา  ญัตตเิดิมเป็นอันตกไป  เว้นแต่ญัตตินัน้เป็นญัตติเกี่ยวด้วยกับข้อบัญญัติ 

5.7 ร่างข้อบัญญัติ  

 ร่างขอ้บัญญัติตอ้งแบ่งเป็นข้อและมีบันทึก ประกอบด้วย 

1) หลักการของร่างขอ้บัญญัติ 

2) เหตุผลที่เสนอร่างขอ้บัญญัติ 

 

 



 

 

5.7.1 การเสนอร่างข้อบัญญัติ 

เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมา และตรวจเห็นถูกต้องตาม

ระเบียบการประชุมนี้แล้ว ต้องส่งสำเนาให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการ

ประชุม ยกเว้นกรณีประชุมรบีด่วน ต้องแจ้งล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ก่อนเวลาประชุม 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ต้องนำเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่นช่ัวคราวนัน้เข้าระเบียบวาระก่อนร่างข้อบัญญัติอื่น 

5.7.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  

1) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  ตอ้งพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมสภาจะอนุมัติให้

พิจารณา 3 วาระรวดเดียวได้ โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรอืสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา 3 วาะรวดเดียว

แล้ว การพิจารณาวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่

ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

2) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา 3 วาระ โดยจะพิจารณารวด

เดียวไม่ได้ และในวาระ 2 ต้องกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับ

หลักการ 

3) วาระการพิจารณา 

     (1) วาระที่ 1 เรื่อง รับหรือไม่รับหลักการ และห้ามให้มีการลงมติก่อนที่สมาชิกสภา

ได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแลว้ หรอืสภาจะให้คณะกรรมการสภาพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

     (2) วาระที่ 2 ควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้ โดยเฉพาะอย่างร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายฯ 

ถ้าสภาไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

1)  ให้ประธานสภานำปรึกษาเพื่อเลือกสมาชิกเป็นกรรมการหาข้อยุติ (ใช้วิธีเลือกรอง

ประธานสภา) 

2) แจ้งมต ิและรายชื่อกรรมการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทราบภายใน 3 วัน 

นับแต่วันที่สภาไม่รับหลักการ 

3) แจง้มติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในวันถัดจากวันมีมติ 

5.7.3 ร่างข้อบัญญัติตกไป 

1) ร่างขอ้บัญญัติที่สภาไม่รับหลักการ 

2) ร่างขอ้บัญญัติที่สภาลงมตไิม่ใหต้ราเป็นข้อบัญญัติ 

ผลเมื่อร่างข้อบัญญัติตกไป 

1) ถือว่าร่างขอ้บัญญัตินัน้ตกไป เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น 



 

 

2) ห้ามเสนอญัตติร่างขอ้บัญญัติที่มหีลักการเดียวกันในสมัยประชุมนัน้อีก เว้นแต่

ประธานสภาอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป  

5.7.4 การถอนญัตติ คำแปรญัตติ แก้ไขข้อความ หรอืขอถอนชื่อ 

การขอถอนญัตติหรอืคำแปรญัตติ จะกระทำเมื่อ 

1) ต้องการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อญัตตทิี่เปลี่ยนหลักการ 

2) ขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรอืผูร้่วมเสนอญัตติ 

จะกระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ ได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้วจะทำได้ตอ้งได้รับความยินยอม

จากที่ประชุมสภา หรอืที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (คำแปรญัตติช้ันคณะกรรมการฯ) 

กรณีถือว่าถอนญัตติ 

1) ถึงวาระพิจารณาแล้ว ผูเ้สนอหรอืผูแ้ปรญัตติไม่ขออภปิราย หรอืไม่อยู่ในที่ประชุม

สภาให้ถือว่าได้ถอนญัตติ / คำแปรญัตตินั้น 

2) กรณีผู้บริหารเสนอญัตติ / แปรญัตติ อาจมอบหมายให้รองนายกฯ เลขาฯ ที่ปรึกษาฯ 

เป็นผู้อภิปรายชีแ้จงหรอืแถลงแทนก็ได้ แต่ต้องทำเป็นหนังสอื 

5.8 การอภิปราย 

 5.8.1 การกล่าวถ้อยคำในที่ประชุมสภา 

 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นผูใ้ดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมอืขึน้พ้น

ศรีษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจงึกล่าวได้ โดยใหย้ืนกล่าว ณ ที่ของตนหรอื ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็

ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น ให้ใช้เวลาตามสมควร หากใช้เวลาเกินสมควรและมีผู้อื่นจะ

อภปิรายต่อไป ประธานอาจสั่งให้หยุดได้ เมื่ออภปิรายมา 10 นาทีแล้ว (ตามระเบียบข้อ 67) 

 2) การอภปิรายเฉพาะเรื่องที่กำลังปรึกษาหา้มกล่าวข้อความซ้ำหรอืนอกประเด็น 

 3) ห้ามใชค้ำหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีผูใ้ด 

 4) หา้มกล่าวถึงชื่อบุคคลใด ๆ เว้นแต่หากจำเป็น  

 5) ห้ามนำเอกสารมาอ่านในที่ประชุมฟัง เว้นแต่จำเป็น  

 6) ห้ามนำวัตถุใด ๆ เข้าแสดง เว้นแต่ประธานอนุญาต 

 5.8.2 การอนุญาตให้อภิปราย และลำดับการอภิปราย 

 1) ให้ผู้เสอนญัตติ หรอืผูแ้ปรญัตติอภิปรายก่อน กรณี มีหลายคนให้ประธานอนุญาตให้

อภปิรายครั้งละ 1 คน 

 2) ผู้คัดค้าน (ถ้ามี) 

 3) ผู้สนับสนุนผูเ้สนอ หรอืผู้แปรญัตติ 

 4) ผูส้นับสนุนผูค้ัดค้าน ใหอ้ภปิรายสลับกัน ถ้าไม่มีอกีฝ่ายก็ให้อีกฝ่ายนั้นอภปิรายต่อเนื่อง

ได้ 

 



 

 

 5.2.3 การปิดอภิปราย 

 การปิดอภปิรายจะกระทำได้เมื่อ 

 1) ไม่มผีูใ้ดจะอภิปรายต่อไป 

 2) ประธานเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วประธานเสนอให้วินิจฉัยว่าควรปิดอภิปราย

หรือไม่ เว้นแต่ อภิปรายกรณีสมาชิกถูกกล่าวหา ตามข้อ 72 ให้อภิปรายจนหมดข้อสงสัย ห้ามรวบรัด

อภปิราย 

 3) เมื่อปิดอภปิรายแล้วให้ประธานเสนอให้ลงมติ 

 5.2.4 การรักษาระเบียบการประชุม 

 1) เมื่อประธานเตือน สมาชิกต้องปฏิบัติตามทันที (ตามระเบียบข้อ 66) 

 2) เมื่อเห็นว่ามีผู้กระทำผิดระเบียบการประชุม สมาชิกสภาอาจยืนหรือยกมือร้องขอต่อ

ประธานให้วินจิฉัย 

 3) คำวินจิฉัยเป็นเด็ดขาดและหา้มอภปิรายในเรื่องนีอ้ีก (ตามระเบียบข้อ 70) 

 4) ขณะอภปิราย ถ้าประธานยืน ให้สมาชิกระงับการอภปิรายแล้วนั่งลงทันทีและสมาชิกต้อง

ฟังประธาน 

5.9 การลงมติสภา 

 5.9.1 วิธีการออกเสียงคะแนน 

 1) เปิดเผย ให้ใชว้ิธียกมอืพ้นศรีษะ เว้นผูบ้ริหาร / สมาชิกไม่นอ้ยกว่า 3 คน เสนอให้ใช้วิธียืน

ขึน้ หรอื เรียกชื่อตามลำดับอักษร และที่ประชุมเห็นชอบ 

 2) ลับ 

      (1)  ในกรณี กม. กำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนลับ 

      (2) ในกรณี ผู้บริหาร / สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ที่อยู่ในที่ประชุมเสนอให้ออกเสียงลับ

และสภาเห็นชอบ 

 3) วิธีการ เขียนเครื่องหมายบนกระดาษใส่กล่องที่จัดให้ แล้วประธานเรียกชื่อตามลำดับ

อักษรนำซองมาใส่หบีด้วยตนเองต่อหนา้ประธาน 

 5.9.2 การลงมติ 

 1) ก่อนลงมต ิประธานตอ้งตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมหรอืไม่ถ้าไม่ครบลงมติไม่ได้ 

 2) หลัก “หนึ่งคนหนึ่งเสียง” 

 3) ประธานที่ประชุมออกเสียงในฐานะสมาชิก  โดยไม่ต้องลงจากที่นั่งประธานก็ได้ 

 4) ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน และถือให้เอาคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นเกณฑ์ 

 5) กรณี ประธานถามและไม่มผีูใ้ดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าเห็นชอบ 

 6) กรณีสมาชิกเข้ามาเมื่อเริ่มลงคะแนนแล้ว 

      (1) กรณีเปิดเผย – มีสทิธิออกเสียงร่วมกับฝ่ายที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จได้ 



 

 

      (2) กรณีลับ – มีสทิธิออกเสียงได้ก่อนประธานสั่งให้นับคะแนน 

 5.9.3 การนับคะแนนและประกาศลงคะแนน 

 1) เมื่อนับเสร็จแล้วประธานต้องประกาศคะแนนทันที ให้ประกาศด้วยว่าได้คะแนนข้างมาก

ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้หรอืไม่ 

 2) ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ กฎหมายกำหนดเป็ณอย่างอื่น กรณีคะแนนเท่ากัน 

ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอกีหนึ่งเสียงช้ีขาด และอาจบอกเหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้ 

5.10 กระทู้ถาม 

 5.10.1 ความหมายและประเภทกระทู้ 

 กระทู้ถาม คือ คำถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงหรอืนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น กระทู้ถามม ี2 ประเภท คือ 1) กระทู้

ถามทั่วไป 2) กระทู้ถามด่วน 

 5.10.2 หลักเกณฑ์การตั้งกระทู้ถาม  

 1) แต่ละกระทู้ที่ผู้ตัง้และซักถามได้เพียงคนเดียว 

 2) ในการประชุมครั้งหนึ่ง คนหนึ่งตัง้ได้ 1 กระทู้ ยกเว้นประธานสภาอนุญาต 

 3) ตอ้งไม่มีลักษณะต้องหา้ม 8 ประการ ดังนี้ 

      (1)  มีความเชงิประชด เสียดสี หรอืแกล้งกล่าวใส่ร้าย 

      (2)  ครอบคลุม หรือเขา้ใจยาก 

      (3)  ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรอืได้ช้ีแจงแล้วว่าไม่ตอบ หรอืที่ตกไป 

      (4)  เป็นเรื่องที่มปีระเด็นคำถามซ้ำกับกระทู้ถามซึ่งมผีูเ้สนอมาก่อน 

      (5)  เพื่อให้ออกความเห็น  

      (6)  ในปัญหาข้อกฎหมาย 

      (7)  ในเรื่องไม่เป็นสาระสำคัญ 

      (8)  เพื่อทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ 

 4) ทำเป็นหนังสือ (แนบท้ายระเบียบ) และยื่นต่อประธานสภา เพื่อเสนอล่วงหน้า และให้

ประธานสภาส่งกระทู้ให้ผูบ้ริหารเตรยีมสอบ พร้อมบรรจุเข้าระเบียบวาระภายใน 7 วัน นับแต่ส่งกระทู้ให้

ผูบ้ริหาร 

 5.10.3  กระทู้ถามด่วน 

 1) กระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวประโยชน์สำคัญหรือเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนกระทบ

ประชาชนอย่างร้ายแรงที่จะต้องรบีชี้แจง และดำเนินการโดยทันที 

 2)  ประธานต้องรีบส่งให้ผู้บริหารเตรียมตอบ พร้อมกับกำหนดเวลาตามความสำคัญและ

ความสนใจของประชาชน 

 3) ประธานต้องอนุญาตใหถ้ามกระทู้ถามด่วนก่อน (ตามลำดับ) 



 

 

 4) เมื่อผูบ้ริหารตอบแล้ว ผูต้ั้งกระทู้ซักถามได้อีก 3 ครั้ง 

 5.10.4 การสิน้ผลของกระทู้ถาม 

 1) การถอนกระทู้ถาม 

      (1)  ผูต้ั้งกระทู้ถามมสีิทธิถอนเมื่อใดก็ได้และห้ามผู้นัน้ยื่นกระทู้ถามในเรื่องนัน้อีก 

      (2)  ผูต้ั้งกระทู้ถามไม่ถาม/ไม่อยู่ เมื่อถึงระเบียบวาระให้ถือว่าถอนกระทู้ถามนั้น 

 2) กระทู้ถามตกไป เมื่อสมาชิกภาพของผู้ตัง้กระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามตกไป 

 5.10.5 การตอบกระทู้ถาม  

 1) ผู้บริหารมีสิทธิไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับประโยชน์

สำคัญของทางราชการ โดยต้องให้สภาทราบภายใน 7 วัน  

 2) ผู้บริหารขอเลื่อนการตอบได้ และขอให้ที่ประชุมโดยชี้แจงเหตุผลพร้อมกำหนดเวลาที่จะ

ตอบ หากนานเกินไป (สภามีสทิธิกำหนดเวลาให้ตอบได้) 

 5.10.6 กระทู้ท่ียังไม่ตอบระงับไป 

 1) ครบวาระสภาท้องถิ่น 

 2) ยุบสภาท้องถิ่น 

 3) ปิดสมัยประชุม 

 4) ผูบ้ริหารพ้นจากตำแหน่ง 

5.11  คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 

 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คอื 

 1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวน 3 – 7 คน 

 2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

สภาท้องถิ่น มีจำนวน 3 – 7 คน 

 การตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือ

มิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของ

จำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 

 5.11.1  หน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 

 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรอืพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ใน

กิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อ

พิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นสามารถตั้งคณะอนุกรรมการสภาท้องถิ่นได้ตามสมควร 

 5.11.2  การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 

 1) การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืผูบ้ริหารท้องถิ่นเสมอชื่อ

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกท้องถิ่นก็ได้ 



 

 

 2)  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า       

2  คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

 3)  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน  เว้นแต่ที่ประชุมมมีตเิป็นอย่างอื่น 

 4)  สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

เป็นคณะกรรมการสมาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี ้

      (1)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (2)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติ 

      (3)  คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

 5.11.3  การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 

2) ตาย 

3) สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 

4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึน้ใหม่ หรอืงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิน้ลง 

5) สภาท้องถิ่นมีมติใหพ้้นจากหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 


