
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๑

                    

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุระเบยีบข้อบงัคบัว่าด้วยการประชมุสภาท้องถิน่ เพือ่ให้สอดคล้อง

กับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕  

และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญัติสภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ รฐัมนตร ี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๒ ระเบยีบนีเ้รยีกว่า “ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชุมสภาท้องถิน่  

พ.ศ. ๒๕๔๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

(๓) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาเทศบาล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๓

(๔) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชุมสภาเทศบาล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๙

(๕) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคับการประชมุสภาเทศบาล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

(๖) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคับการประชมุสภาเทศบาล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๒

(๗) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาเทศบาล (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๘) ข้อบงัคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๘

(๙) ข้อบังคบักระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๑
                                        

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๗ ง ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
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(๑๐) ข้อบงัคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล (ฉบบัที ่๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบรหิารส่วนจังหวดั เทศบาล และองค์การ

บริหารส่วนต�าบล

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การ

บริหารส่วนต�าบล

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

“รองผูบ้รหิารท้องถิน่” หมายความว่า รองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั รองนายกเทศมนตรี 

และรองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

“เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เลขานุการนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

“ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

“ประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา

เทศบาล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล

“รองประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่า รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

รองประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล

“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา

เทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล

“เลขานกุารสภาท้องถิน่” หมายความว่า เลขานกุารสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั เลขานุการ

สภาเทศบาล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่” หมายความว่า ปลดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ปลดัเทศบาล

และปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

“ข้อบญัญตั”ิ หมายความว่า ข้อบญัญติัองค์การบรหิารส่วนจังหวดั เทศบญัญติั และข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต�าบล

“ข้อบัญญัติงบประมาณ” หมายความว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ส�าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต�าบล และ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ส�าหรับเทศบาล

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจตีความ

วินิจฉัยปัญหา ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

เมื่อมีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบนี ้

ให้ประธานสภาท้องถิน่เป็นผู้วินจิฉัยและใช้บงัคบัไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิน่น�าข้อโต้แย้งทีเ่กดิขึน้
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๓ ข้อ ๗ วรรคหนึง่ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถิน่ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๔ ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ค�าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุมคราวนั้น และ

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ส�าหรับองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลให้เสนอต่อนายอ�าเภอเพือ่พิจารณาวินจิฉัย ค�าวนิจิฉยัของนายอ�าเภอให้ใช้บงัคบัได้เฉพาะในการประชุม 

คราวนั้น และให้รายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

หมวด ๑

ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการสภาท้องถิ่น

                    

ข้อ ๖ ภายหลังประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจ�านวนแล้ว ผู้ว่าราชการ

จงัหวัดส�าหรบัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัหรอืเทศบาล นายอ�าเภอส�าหรบัองค์การบรหิารส่วนต�าบล ต้องก�าหนด

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้นก�าหนด

ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส�าหรับองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ�าเภอส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบล เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว  

ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถ่ินชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุ

มากทีส่ดุซ่ึงอยูใ่นทีป่ระชุมสภาท้องถิน่คราวนัน้เป็นประธานสภาท้องถ่ินชัว่คราว หากสมาชกิสภาท้องถิน่ผูม้อีายุ

มากทีส่ดุไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิน่ชัว่คราว ให้เชญิสมาชกิสภาท้องถิน่ผูม้อีายมุากทีส่ดุรองลงมาตามล�าดับ

ซ่ึงอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพื่อท�าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 

น�าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก�าหนด และด�าเนินการ

เลือกประธานสภาท้องถิ่น๓

ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้วิธีจับสลาก

วิธีจับสลากเลือกประธานสภาท้องถ่ินชั่วคราว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส�าหรับองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดหรือเทศบาล นายอ�าเภอส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบล ด�าเนินการให้คนท่ีมีอายุสูงสุดเท่ากัน 

ตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ 

นายอ�าเภอจับสลาก ว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดท�าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน  

มีจ�านวนเท่ากับจ�านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินที่มีอายุสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้เป็นประธานสภา 

ท้องถิ่นชั่วคราว” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว”

ข้อ ๘๔ วิธีเลือกประธานสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก 

สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิก 

สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  

ชื่อที่เสนอไม่จ�ากัดจ�านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและ 
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๕ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม 

สภาท้องถ่ิน ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ 

ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี 

จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น�าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด�าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกัน

เสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็น 

ผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท�าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ�านวนเท่ากับจ�านวนผู้ได้รับ 

คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกประธานสภาท้องถ่ิน” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น 

เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”

ข้อ ๙๕ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถ่ินในการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งแรกตามข้อ ๖  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�าเภอ แล้วแต่กรณี ด�าเนินการแต่งต้ังทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน

แลว้เสรจ็ และใหป้ระธานสภาทอ้งถิ่นที่ไดร้ับแตง่ตัง้ปฏิบตัิหน้าที่ประธานทีป่ระชมุสภาท้องถิน่ในครั้งนั้นตอ่ไป

ข้อ ๑๐ ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

(๑) ส�าหรบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เมือ่สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมมีติเลอืกประธาน

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแล้ว

(๒) ส�าหรับเทศบาล เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีค�าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล

(๓) ส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบล เมื่อนายอ�าเภอมีค�าสั่งแต่งต้ังประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต�าบล

ข้อ ๑๑ เมือ่มปีระธานสภาท้องถิน่แล้ว ให้สภาท้องถิน่เลอืกรองประธานสภาท้องถิน่ เลขานกุาร

สภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน�าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้

(๑) ส�าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก�าหนดวันเร่ิม 

สมัยประชุมสามัญประจ�าปีของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ�าปีสมัยแรกของปีถัดไป

(๒) ส�าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก�าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ�าปีแต่ละสมัย  

ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก�าหนดกี่วัน กับให้ก�าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ�าปี 

สมัยแรกของปีถัดไปและมีก�าหนดกี่วัน

(๓) ส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลก�าหนดว่าปีนั้นจะมี

สมยัประชมุสามญัประจ�าปีกีส่มยั แต่ละสมยัในปีนัน้จะเริม่เมือ่ใด แต่ละสมยัในปีนัน้มกี�าหนดกีว่นั กบัให้ก�าหนด 

วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ�าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก�าหนดกี่วัน

การก�าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้นก�าหนด
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๖ ข้อ ๑๑ วรรคสาม แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชุมสภาท้องถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗ ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๘ ข้อ ๑๓ วรรคหนึง่ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถิน่ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๙ ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ส�าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ�าเภอส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบล ภายใน 

เจ็ดวันนับแต่วันเลือก๖ 

ข้อ ๑๒๗ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น�าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

กรณีทีก่ฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก�าหนดให้สภาท้องถ่ินใดมรีองประธานสภา

ท้องถิน่ได้มากกว่าหนึง่คน ให้เลอืกรองประธานสภาท้องถิน่คนทีห่นึง่ก่อน แล้วจงึเลอืกรองประธานสภาท้องถิน่

ในล�าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ�านวนที่พึงมี

ข้อ ๑๓๘ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น�าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว 

พ้นจากต�าแหน่ง

ข้อ ๑๔ ในการเลอืกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรอืเลขานกุารสภาท้องถิน่ 

ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต�าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

ข้อ ๑๕๙ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 

พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิน่ ให้สภาท้องถิน่เลอืกประธานสภาท้องถิน่ รองประธานสภาท้องถิน่  

หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต�าแหน่งที่ว่าง ดังนี้

(๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา

ท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต�าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต�าแหน่งว่างลง

(๒) กรณเีลขานกุารสภาท้องถ่ิน ให้สภาท้องถิน่เลอืกเลขานกุารสภาท้องถ่ินแทนต�าแหน่งทีว่่าง

ในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ต�าแหน่งว่างลง

ให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น และเป็น 

ผู้ด�าเนินการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส�าหรับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ�าเภอส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบล ภายในเจ็ดวันนับแต ่

วนัเลอืก และให้ผูว่้าราชการจงัหวัดส�าหรบัเทศบาล หรอืนายอ�าเภอส�าหรบัองค์การบรหิารส่วนต�าบล แล้วแต่กรณี 

แต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น

ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ด�าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก�าหนด

(๒) เป็นประธานของท่ีประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือ

คัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
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๑๐ ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น

(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น

(๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก

(๖) อ�านาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนดไว้ หรือตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้

ข้อ ๑๗๑๐ รองประธานสภาท้องถ่ินมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถ่ินในกิจการอันเป็นอ�านาจ

หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย

ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ 

ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถ่ินเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถ่ิน โดยให้น�าความ 

ในข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

กรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถ่ินมากกว่าหนึ่งคน ให้รองประธานสภาท้องถิ่น

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามล�าดับ

ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถ่ินเลอืกพนกังานหรอืข้าราชการส่วนท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ 

หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค�านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น

ส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง 

ให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเท่านั้น

ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค�าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น

(๒) ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติ 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น

(๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท�าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น

(๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่

(๕) จัดท�ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

(๖) เกบ็รกัษาข้อมลูข่าวสาร หรอืเอกสารของสภาท้องถ่ิน แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมือ่ได้รบัอนุญาต

จากประธานสภาท้องถิ่น

(๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง

(๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น

(๙) หน้าท่ีอื่นตามท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท�ากิจการอื่นตามที่ประธานสภาท้องถิ่น

มอบหมาย

ในการประชุมสภาท้องถิ่นคร้ังใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู ่

แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการ

หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะ 
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๑๑ ข้อ ๑๙ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ในการประชุมคราวนั้นโดยให้น�าความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ 

การลงคะแนนเลือกให้กระท�าด้วยวิธีการยกมือ๑๑

หมวด ๒

การประชุม

                    

ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่น 

มี ๒ ประเภท คือ

(๑) การประชุมสามัญ

(๒) การประชุมวิสามัญ

ข้อ ๒๑ การก�าหนดจ�านวนสมัยประชุมสามัญประจ�าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย

ประชุมสามัญประจ�าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ�าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ

สมัยประชุมสามัญประจ�าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน�าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ�าป ี

สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น�าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท�าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้ง 

ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ไม่ได้ก�าหนดสมัยประชุมสามัญประจ�าปีไว้ หรือไม่ได้ก�าหนดวันเร่ิมประชุมสามัญ

ประจ�าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ�าปี หรือวันเริ่ม 

สมัยประชุมสามัญประจ�าปีที่ก�าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน�าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ�าปีอื่น 

หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือ 

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�านักงานองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ก่อนก�าหนดวนัเปิดสมยัประชุมไม่น้อยกว่าสามวนั เว้นแต่เป็นการประชมุอันรบีด่วนจะแจ้งก�าหนด

เปิดสมยัประชมุและปิดประกาศน้อยกว่านัน้กไ็ด้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายีส่บิสีช่ัว่โมงก่อนก�าหนดเวลาเปิดสมยัประชมุ  

โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย

ข้อ ๒๓ การนดัประชมุในระหว่างสมยัประชมุนัน้ให้ท�าเป็นหนงัสอื หรอืจะบอกนดัในทีป่ระชมุ

สภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มาประชุมในเวลานั้นให้ทราบ

ล่วงหน้าด้วย โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วน 

จะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุม และแจ้งให ้

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วย

การประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้มีการนัดประชุม ไม่ให้ถือว่าเป็นการประชุมของสภาท้องถิ่น
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ขอ้ ๒๔ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุมตามข้อ ๒๒ หรือ 

การนัดประชุมตามข้อ ๒๓ เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภา 

ท้องถิ่นทราบในขณะเปิดประชุมก็ได้

ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ก�าหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และ 

เรื่องที่จะน�าเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการส�าหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่ 

สภาท้องถิ่นก�าหนด

ข้อ ๒๕ เมื่อถึงก�าหนดเวลานัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

สภาท้องถิ่นผู้มาประชมุที่ได้ลงชื่อไวว้่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม ให้เลขานุการ

สภาท้องถิ่นให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม

เมือ่ได้มสีญัญาณให้เข้าประชมุแล้ว ให้สมาชกิสภาท้องถ่ินรบีเข้าน่ังตามทีซ่ึง่ได้จัดไว้เป็นสดัส่วน

แยกต่างหากจากท่ีจัดไว้ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจดูว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่

สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดไม่ได้ลงชื่อไว้ แต่ได้เข้าร่วมประชุมถือว่ามาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น

สมาชกิสภาท้องถิน่ผูใ้ดทีม่าลงชือ่ไว้แล้ว แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชมุในทีป่ระชมุสภาท้องถิน่ไม่ให้

นับเป็นองค์ประชุมส�าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้น และให้ถือว่าขาดประชุมสภาท้องถิ่น

เมื่อถึงก�าหนดเวลานัดประชุมแล้ว สมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมและ 

พ้นก�าหนดเวลานัดประชุมแล้วหน่ึงช่ัวโมง ก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งเลื่อนการประชุม และให้ถือว่าสมาชิก 

สภาท้องถิ่นที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ขาดประชุมสภาท้องถิ่น

การแจ้งเลื่อนการประชุมนั้น ให้น�าความในข้อ ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๒๖๑๒ เม่ือถึงก�าหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถ่ินมาครบองค์ประชุมแล้ว 

แต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถ

ปฏบิตัหิน้าท่ีได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ผู้มอีายมุากทีสุ่ดซึง่อยูใ่นทีป่ระชุมคราวนัน้เป็นประธานทีป่ระชมุชัว่คราว  

เพือ่ด�าเนนิการให้สมาชกิสภาท้องถิน่เลอืกกันเองเป็นประธานทีป่ระชมุคราวนัน้ โดยให้เสนอชือ่และลงคะแนน

ด้วยวิธียกมือ ถ้าในระหว่างการเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เข้ามา 

ในทีป่ระชมุและยอมปฏบิตัหิน้าที ่กใ็ห้ระงบัการเลอืกนัน้เสยี หรือถ้าเลอืกได้แล้วกใ็ห้ผูไ้ด้รบัเลอืกเป็นอนัพ้นหน้าที่  

และน�าความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ส�าหรับการประชุมนั้น และให้ด�าเนินการ

เลือกประธานที่ประชุมชั่วคราวตามวรรคหนึ่งเพื่อด�าเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น

ข้อ ๒๗๑๓ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดล�าดับดังต่อไปนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

                                         
๑๒ ข้อ ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๓ ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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(๒) รับรองรายงานการประชุม

(๓) กระทู้ถาม

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

(๕) เรื่องที่เสนอใหม่

(๖) เรื่องอื่น ๆ 

ในกรณท่ีีประธานสภาท้องถิน่เหน็ว่าเรือ่งใดเป็นเรือ่งด่วน จะจดัไว้ในล�าดบัใดของระเบยีบวาระ

การประชุมก็ได้ แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้

ข้อ ๒๘ ให้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลง 

เป็นอย่างอื่นในคราวประชุมนั้น

ข้อ ๒๙ ประธานสภาท้องถิ่นจะสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่นก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่

เป็นกรณีสภาท้องถิ่นเกิดอลเวงตามข้อ ๑๒๑

ถ้าประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช่กรณีตามข้อ ๑๒๑ 

โดยต่อเนื่องกันสมาชิกสภาท้องถิ่นจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินที่มีอยู่ในที่ประชุม

เห็นว่าสมควรใหเ้ปิดประชุมตอ่ไป ก็ใหด้�าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุนัน้ต่อไปจนกว่าจะหมด

ระเบียบวาระการประชุมโดยให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธานที่ประชุม

ถ้ารองประธานสภาท้องถิ่นไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น  ทั้งนี้ ให้น�าความในข้อ ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

วาระการประชุมท่ียังไม่ได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากประธาน

สภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมตามวรรคหนึ่ง หรือปิดประชุมตามวรรคสองแต่ไม่ได้มีการด�าเนินการประชุมต่อ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดวาระการประชุมนั้น เข้าระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งต่อไป

ข้อ ๓๐ ถ้าประธานสภาท้องถ่ินเห็นเป็นการสมควรจะสัง่ให้หยดุพักการประชมุสภาท้องถิน่ไว้

ชั่วคราวก็ได้

ข้อ ๓๑ เม่ือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวน

สมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้มีการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมใด ให้ประธานสภาท้องถิ่นด�าเนินการ

ประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมนั้น โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุม การประชุมเช่นนี้ให้ประธานสภาท้องถิ่น 

สั่งผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมนั้นออกจากที่ประชุมจนพ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้

การร้องขอให้มีการประชุมลับตามวรรคหนึ่ง อาจท�าเป็นหนังสือหรือเสนอด้วยวาจาก็ได้

ข้อ ๓๒ การประชุมสภาท้องถ่ินเพ่ืออภิปรายเก่ียวกับความประพฤติของสมาชิกสภาท้องถิ่น

เนื่องจากเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระท�าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือเรื่องที่

สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดตามความในหมวด ๙ แห่งระเบียบนี้ให้ประชุมลับ เว้นแต่สมาชิก

สภาท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหาจะขอให้ประชุมเปิดเผย
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๑๔  ข้อ ๓๔ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๓๓ รายงานการประชมุสภาท้องถิน่ทกุคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ

ได้ตรวจสอบ แล้วให้ท�าส�าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

ขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงวัน 

เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น

การแก้ไขถ้อยค�าในรายงานการประชุมให้กระท�าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชมุสภาท้องถ่ินทกุครัง้ อย่างน้อยจะต้องมรีายชือ่สมาชกิสภาท้องถ่ินทีม่าประชมุ 

ลาประชุม และขาดประชุม

ให้เลขานกุารสภาท้องถิน่ปิดประกาศรายงานการประชมุทีส่ภาท้องถ่ินมมีติรบัรองแล้วในทีเ่ปิดเผย  

ณ ส�านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

ข้อความใด ๆ  อนัเกีย่วกบัความปลอดภยัหรอืประโยชน์ส�าคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของสมาชิกสภาท้องถ่ินทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่

อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ

ข้อ ๓๔ เมือ่สภาท้องถิน่ได้รบัรองรายงานการประชมุครัง้ใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ินลงชือ่ 

ในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ

รายงานการประชมุทีส่ภาท้องถิน่ยงัไม่ได้รบัรอง หรอืรายงานการประชมุทีส่ภาท้องถิน่ได้รบัรองแล้วแต่ประธาน

สภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น

ให้ผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งเลขานกุารสภาท้องถิน่ ณ วนัทีม่เีหตุดังกล่าวบนัทกึเหตุการณ์นัน้ไว้ท้ายรายงานการประชมุ

ดังกล่าว และให้ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมครั้งนั้นเป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรอง

รายงานการประชุมนัน้ภายในเจ็ดวันนบัแต่วนัทีม่เีหต ุถ้าไม่รบัรองภายในเวลาดังกล่าวให้ถอืว่าได้รบัรองรายงาน

การประชุมนั้นแล้ว๑๔

ข้อ ๓๕ รายงานการประชมุลบัจะเปิดเผยได้เพยีงใดหรอืไม่ ให้เป็นไปตามมตขิองสภาท้องถิน่

ข้อ ๓๖ การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ด�าเนินการดังนี้

(๑) กรณอีงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั นอกจากสมยัประชมุสามญัแล้ว เมือ่เหน็ว่าเป็นการจ�าเป็น

เพือ่ประโยชน์แห่งองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัอาจเรยีกประชมุวสิามญัได้ 

หรอืนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดัหรอืสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสาม

ของจ�านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่อาจท�าค�าร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญได้

ในกรณทีีน่ายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดหรอืสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัท�าค�าร้องขอ 

ให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญภายในสิบห้าวัน 

นับแต่วันได้รับค�าร้อง
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๑๕ ข้อ ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยประชุมวิสามัญให้มีก�าหนดเจ็ดวัน แต่ถ้า 

จะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับความเหน็ชอบจากสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า

หนึง่ในสามของจ�านวนสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัเท่าทีม่อียูแ่ละให้ขยายออกไปได้อกีไม่เกนิเจด็วัน

(๒) กรณีเทศบาล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ 

แห่งเทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง 

ของจ�านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในต�าแหน่งอาจท�าค�าร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดสมัยประชุม

วิสามัญ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควรก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญ 

ให้มีก�าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

(๓) กรณอีงค์การบรหิารส่วนต�าบล นอกจากสมยัประชมุสามญัแล้ว เมือ่เหน็ว่าเป็นการจ�าเป็น

เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนต�าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลจ�านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลท่ีอยู่ในต�าแหน่งอาจท�าค�าร้องยื่นต่อนายอ�าเภอขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควร 

ก็ให้นายอ�าเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้ก�าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา 

ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ�าเภอ

ให้น�าวิธีการประชุมสามัญตามระเบียบนี้มาใช้บังคับกับการประชุมวิสามัญด้วย

ส�าหรบัวธิกีารขอขยายเวลาสมยัประชมุวสิามญัของเทศบาล และองค์การบรหิารส่วนต�าบลให้น�า 

วิธีการขอเปิดวิสามัญตาม (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๓

ญัตติ

                    

ข้อ ๓๗ ญัตติมี ๒ อย่าง คือ

(๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น

(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ

ข้อ ๓๘๑๕ ญตัตทิัง้หลายต้องท�าเป็นหนงัสอืยืน่ต่อประธานสภาท้องถ่ินล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ

ไม่น้อยกว่าห้าวนัและมสีมาชกิสภาท้องถิน่รบัรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิน่นัน้มสีมาชกิสภาท้องถิน่

เหลอือยูน้่อยกว่าแปดคนให้มีสมาชกิสภาท้องถ่ินรบัรองหนึง่คน เว้นแต่ตามกฎหมายหรอืระเบยีบนีก้�าหนดวธิกีาร 

เสนอญัตติไว้เป็นอย่างอื่น

การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้

ญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค�ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น

ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง

ญัตติดงัต่อไปนีอ้าจเสนอด้วยวาจาในทีป่ระชมุสภาท้องถิน่ได้ โดยให้น�าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคบั

(๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม
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๑๖ ข้อ ๔๐ วรรคสาม แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(๒) ขอให้รับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น

(๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน

(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕

(๕) ญัตติตามข้อ ๔๑

(๖) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต

การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระ 

การประชุมคราวนั้น

ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น�าความในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท�าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ

ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถ่ินบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น

ภายในก�าหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น

กรณีที่มีเหตุจ�าเป็นไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นตามวรรค

หนึ่งได้ ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และให้แจ้งเหตุจ�าเป็นนั้นต่อสภาท้องถิ่น 

ในสมัยประชุมนั้น

ญตัตทิีบ่รรจเุข้าระเบยีบวาระการประชมุแล้ว หากสภาท้องถิน่ไม่ได้พิจารณาในสมยัประชมุน้ัน 

หรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้เป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติร่างข้อบัญญัติให้บรรจุในระเบียบวาระ 

การประชุมในสมัยประชุมถัดไป๑๖

ข้อ ๔๑ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถ่ินก�าลังปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอ่ืน นอกจากญัตติ 

ดังต่อไปนี้

(๑) ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

(๒) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามหมวด ๘

(๓) ขอให้ลงมติ

(๔) ขอให้แยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมติ

(๕) ขอให้ปิดอภิปราย

(๖) ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป

(๗) ขอให้เลื่อนการปรึกษา

(๘) ขอให้ประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาใช้อ�านาจตามข้อ ๑๑๙ ข้อ ๑๒๐ หรือข้อ ๑๒๑

(๙) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายให้อ�านาจไว้

(๑๐) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ถ้าที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติให้ยกเรื่องอื่นขึ้น

ปรึกษา ญัตติเดิมเป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติเกี่ยวด้วยกับข้อบัญญัติ

ข้อ ๔๒ ญัตตติามข้อ ๔๑ (๓) (๕) และ (๑๐) นัน้ ห้ามไม่ให้ผูใ้ดเสนอในคราวเดยีวกบัการอภิปราย

ของตน
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๑๗ ข้อ ๔๓ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๘ ข้อ ๔๓ วรรคสาม แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้

(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ

(๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ

การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้๑๗

เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีเสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง  

ให้ส่งส�าเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน 

แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนก�าหนดเวลานัดประชุม ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบ

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินที่ไม่มีค�ารับรองของ 

ผูบ้รหิารท้องถิน่ ให้ประธานสภาท้องถิน่ส่งร่างข้อบญัญตัดิงักล่าวไปยงัผูบ้รหิารท้องถิน่เพือ่พจิารณาให้ค�ารบัรอง 

หากผูบ้รหิารท้องถิน่ไม่แจ้งผลการพจิารณาให้ค�ารบัรองให้ทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัร่างข้อบัญญัติ

ดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอทราบโดยเร็ว๑๘

ส�าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ซึง่ได้ออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ชัว่คราว ต้องน�าเสนอข้อบญัญตัิ

ท้องถิ่นชั่วคราวนั้นเข้าระเบียบวาระก่อนร่างข้อบัญญัติอื่น

ข้อ ๔๔ ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความว่า ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การจดัเกบ็ ยกเลกิ ลด เปลีย่นแปลง แก้ไข ผ่อน หรอืวางระเบยีบการบงัคบัอันเก่ียวกบัภาษอีากร

(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) การกู้เงิน การค�้าประกัน หรือการใช้เงินกู้

(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

(๕) การจ้างและการพัสดุ

ในกรณีท่ีสงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีค�ารับรอง 

ของผู้บริหารท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย ค�าวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สุด

การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด ๔ ว่าด้วยงบประมาณ

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา 

ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ�านวนไม่น้อย

กว่าหนึ่งในสามของจ�านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา 

สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 

โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ 

ที่สอง ให้ก�าหนดระยะเวลาเสนอค�าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการ 

แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
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๑๙ ข้อ ๔๘ วรรคสาม เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๖ ค�าอนุมัติหรือไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินชั่วคราว ให้ท�าเป็นร่างข้อบัญญัติอนุมัต ิ

ให้ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราว

การพจิารณาร่างข้อบญัญัตติามวรรคหนึง่ ให้ด�าเนนิการเช่นเดยีวกบัการพิจารณาร่างข้อบญัญตัิ

ท้องถิ่นที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อ ๔๗ ในการพจิารณาญตัติร่างข้อบญัญติัวาระทีห่นึง่ ให้ทีป่ระชมุสภาท้องถ่ินปรกึษาในหลกัการ 

แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์

จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถ่ินจะให้คณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

ข้อ ๔๘ ในกรณท่ีีสภาท้องถิน่มมีตไิม่รบัหลกัการแห่งร่างข้อบญัญติังบประมาณ ให้ประธานสภา

ท้องถ่ินน�าปรกึษาในทีป่ระชมุสภาท้องถิน่ เพือ่เลอืกสมาชกิสภาท้องถิน่เป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติ

ตามจ�านวนทีก่ฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ก�าหนด โดยให้น�าวธิกีารเลอืกในข้อ ๑๒  

แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อ 

กรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิน่ กรณอีงค์การบรหิารส่วนจงัหวดัหรอืเทศบาลให้แจ้งผูว่้าราชการจงัหวดัทราบ 

กรณีองค์การบริหารส่วนต�าบลให้แจ้งนายอ�าเภอทราบ ทัง้นี ้ให้ด�าเนนิการภายในสามวนันบัแต่วนัทีส่ภาท้องถิน่

มีมติไม่รับหลักการ

ให้ประธานสภาท้องถิ่นท�าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ

ร่างข้อบญัญัติงบประมาณทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมการหาข้อยตุติามวรรคหนึง่ ให้สภา

ท้องถิ่นน�าเข้าพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม ตามล�าดับ๑๙

ข้อ ๔๙ ญตัตร่ิางข้อบญัญตัทิีส่ภาท้องถิน่ลงมตริบัหลกัการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ 

แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย

ละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก�าหนดระยะเวลาเสนอค�าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย

ภายในระยะเวลาเสนอค�าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ

สมาชิกสภาท้องถิน่ผูใ้ดเหน็ควรจะแก้ไขเพิม่เตมิร่างข้อบญัญัตกิใ็ห้เสนอค�าแปรญตัติล่วงหน้าเป็นหนงัสอื โดยให้ 

แปรญตัตเิป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญตัต ิ ในกรณทีีส่มาชกิสภาท้องถิน่เป็นผูแ้ปรญตัติ 

จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

การเสนอค�าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติ 

อาจเสนอค�าแปรญัตติด้วยวาจาได้
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ขอ้ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติน้ัน 

ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  

รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ 

ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ 

แปรญตัต ิตลอดจนการสงวนค�าแปรญตัติด้วย และให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนัน้แก่สมาชกิสภาท้องถิน่ 

ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน                          

ให้คณะกรรมการแปรญตัติไปร่วมประชมุสภาท้องถ่ินด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรอืชีแ้จง

ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล�าดับข้อเฉพาะที่มีการ

แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค�าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว 

ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดท่ีได้มมีตไิปแล้วขดัแย้งกนัหรอืบกพร่องในสาระส�าคัญ ทีป่ระชุมสภาท้องถิน่

จะลงมตใิห้ส่งปัญหานัน้ไปให้คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาใหม่เฉพาะทีข่ดัแย้งหรอืบกพร่องกไ็ด้ โดยไม่ให้มี

การแปรญัตตใินเรือ่งใหม่ขึน้อกี ในกรณีทีม่มีตส่ิงปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาใหม่ดงักล่าวแล้ว 

การพจิารณาเฉพาะข้อนัน้ๆ เป็นอนัระงบัไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องทีจ่ะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิน่ 

อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรอืข้อบกพร่องตามวรรคสามเกดิขึน้ในการพจิารณารวดเดยีว ทีป่ระชมุสภาท้องถิน่ 

จะลงมตใิห้ด�าเนนิการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานน้ันให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม  

เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภา 

ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ขอ้ ๕๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตามความ 

ในข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป  

เว้นแต่กฎหมายจะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ห้ามเสนอญตัตร่ิางข้อบญัญติัทีม่หีลกัการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบญัญติัทีต่กไปตามวรรคหนึง่ 

ในสมัยประชุมนั้นอีก เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม
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๒๐ ข้อ ๕๖ วรรคสาม เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ขอ้ ๕๔ ญัตติขอให้สภาท้องถ่ินมีมติให้สมาชิกสภาท้องถ่ินคนใดพ้นจากต�าแหน่งเน่ืองจาก 

มคีวามประพฤติในทางทีจ่ะน�ามาซึง่ความเสือ่มเสยี หรอืกระท�าการอันเสือ่มเสยีประโยชน์ของสภาท้องถิน่ หรอื

ก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ให้ยื่นเป็นหนังสือล่วงหน้าและ

ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าชื่อเสนอจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีถูกยื่นญัตติให้สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจาก

ต�าแหน่งเป็นหนงัสอืล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวนัก่อนวนัประชมุพิจารณาญตัติดังกล่าว เพ่ือเตรียมหลกัฐานชีแ้จง

ข้อกล่าวหา เว้นแต่เป็นการพ้นวิสยัไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ ให้ประธานสภาท้องถิน่บนัทึกเหตผุลไว้เป็นหนังสือ

และน�าแจ้งที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อทราบก็เป็นการเพียงพอแล้ว

ขอ้ ๕๕ การขอถอนญัตติหรือค�าแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกัน 

เสนอญตัตจิะกระท�าเมือ่ใดกไ็ด้ เว้นแต่ญตัตินัน้ได้จดัเข้าระเบยีบวาระแล้ว ต้องได้รับความยนิยอมจากทีป่ระชมุ 

สภาท้องถ่ินหรือค�าแปรญตัติในช้ันคณะกรรมการแปรญตัตต้ิองได้รบัความยนิยอมจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติ 

ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ หรือค�าแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ใน

บังคับของวรรคหนึ่ง

ข้อ ๕๖ ญตัตหิรอืค�าแปรญตัตใิดทีถึ่งวาระพิจารณาในทีป่ระชมุแล้ว ถ้าผู้เสนอหรอืผูแ้ปรญตัติ 

ไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น

ถ้าผูบ้รหิารท้องถิน่เป็นผู้เสนอญตัติหรอืผูแ้ปรญตัติตามวรรคหนึง่ ผูบ้รหิารท้องถ่ินอาจมอบหมาย

เป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง

หรือแถลงแทนก็ได้

ในกรณทีีร่าษฎรเป็นผูเ้สนอญัตติร่างข้อบญัญตัติามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชือ่เสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิน่ ให้ประธานสภาท้องถิน่แจ้งผูแ้ทนของผู้เข้าชือ่ไม่เกินสามคนให้เข้าร่วมประชมุสภาท้องถ่ิน เพ่ืออภปิราย

ชี้แจงหรือแถลงเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัตินั้นทุกครั้ง๒๐

ข้อ ๕๗ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นครบวาระหรือมีการยุบสภา ญัตติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

ยังไม่ได้พิจารณาหรือพิจารณาแล้วยังไม่เสร็จ ให้เป็นอันตกไป

หมวด ๔

งบประมาณ

                    

ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและ 

วิธีการภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
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ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท�าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือ 

การขอลดจ�านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ�านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

ค�าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนงัสอืต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลา 

ที่สภาท้องถิ่นก�าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญตัตริายจ่ายขึน้ใหม่ หรอืเพิม่เตมิรายจ่าย หรอืเปลีย่นแปลงความประสงค์

ของจ�านวนเงนิทีข่ออนมุตัจ่ิาย เว้นแต่จะได้รบัค�ารบัรองจากผูบ้ริหารท้องถ่ิน หรือค�าแปรญตัตินัน้ผูบ้รหิารท้องถิน่ 

เป็นผู้แปรญัตติ

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญตัตใินรายการและจ�านวนเงนิซึง่มข้ีอผกูพนัอย่างใดอย่างหนึง่ ดงัต่อไปน้ี

(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้

(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย

ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็น

ผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย 

เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

พิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถ่ินที่อยู่

ในที่ประชุม

หมวด ๕

การอภิปราย

                    

ข้อ ๖๓ สมาชกิสภาท้องถิน่ผูใ้ดประสงค์จะกล่าวถ้อยค�าใดต่อทีป่ระชมุสภาท้องถิน่ให้ยกมอืขึน้ 

พ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ 

และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น

ประธานสภาท้องถ่ินต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญตัติหรอืผูแ้ปรญตัติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามผีูเ้สนอ

ญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน

ข้อ ๖๔ เมื่อผู ้เสนอหรือผู ้แปรญัตติได้อภิปรายแล้ว ถ้ามีผู ้ใดค้านก็ให้ผู ้นั้นอภิปราย  

เมื่อผู้คัดค้านอภิปรายแล้ว ถ้าผู้ใดจะสนับสนุนผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติก็ให้ผู้นั้นอภิปรายและประธานสภา 

ท้องถิ่นต้องให้อภิปรายสลับกันไป

ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีผู ้ประสงค์จะอภิปรายแต่อีกฝ่ายหน่ึงมีผู ้ประสงค์จะอภิปรายอยู่  

ให้ประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ประสงค์อภิปรายนั้นอภิปรายต่อเนื่องกันได้

เมื่อได้อนุญาตให้อภิปรายซ้อนไปคนหนึ่งแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นถามว่า ผู้ใดจะอภิปราย 

ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปราย แล้วด�าเนินการให้อภิปรายสลับกันต่อไป  

ถ้าไม่มีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายต่อเนื่องไปได้
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ถ้ามีผู้ยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาท้องถ่ินจะอนุญาตให้ผู้ใดอภิปรายก่อนก็ได้  

แต่ให้ค�านึงถึงผู้เสนอ ผู้รับรองและผู้ที่ยังไม่ได้อภิปรายด้วย

ข้อ ๖๕ ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือถ้ามี แต่ประธาน 

สภาท้องถ่ินเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าควรจะ 

ปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่การอภิปรายตามความในข้อ ๗๒

เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ข้อ ๖๖ เมือ่ประธานสภาท้องถ่ินเตือนสมาชกิสภาท้องถิน่ให้รกัษาระเบยีบการประชุม สมาชกิ

สภาท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามทันที

ข้อ ๖๗ ถ้าประธานสภาท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่า ผู้ใดใช้เวลาอภิปรายครัง้ใดเกินสมควรแก่เรือ่ง  

และยังมีผู้อื่นประสงค์จะอภิปรายต่อไปอีก ประธานสภาท้องถิ่นอาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายเสียก็ได้เมื่อได้

อภิปรายมาครบสิบนาทีแล้ว

ข้อ ๖๘ สมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องอภิปรายเฉพาะเรื่องที่ก�าลังปรึกษากันอยู่เท่านั้น จะกล่าว

ข้อความซ�้าหรือนอกประเด็นและจะใช้ถ้อยค�าหยาบคาย ใส่ร้าย เสียดสีผู้ใดไม่ได้ หรือกล่าวถึงชื่อบุคคลใดๆ  

เว้นแต่กรณีจ�าเป็น

ห้ามไม่ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินน�าเอกสารใดๆ มาอ่านให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินฟัง เว้นแต่กรณี

จ�าเป็นและห้ามไม่ให้น�าวัตถุใด ๆ เข้ามาแสดงในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาต

ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องอ่ืนใดอันเป็นที่เสียหาย อาจยืนและยกมือขึ้น

พ้นศีรษะ ณ ที่ของตนเพื่อเป็นการขออนุญาต เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาตแล้วจึงให้กล่าวแก้หรือชี้แจง 

ข้อเท็จจริงได้

ข้อ ๖๙ ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส�าคัญขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือประโยชน์ส�าคัญของทางราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นไม่ให้ 

น�ามาอภิปรายหรือเปิดเผย แต่ถ้าสมาชิกสภาท้องถ่ินร้องขอต่อประธานสภาท้องถ่ินไม่ให้น�ามาอภิปรายหรือ 

เปิดเผย ต้องมีผู้รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และให้ด�าเนินการตามมติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๗๐ เมื่อเห็นว่ามีผู้กระท�าผิดระเบียบการประชุมในหมวดนี้ สมาชิกสภาท้องถ่ินอาจยืน 

และยกมอืขึน้พ้นศรีษะ เพือ่ร้องขอต่อประธานสภาท้องถ่ินให้รกัษาระเบยีบการประชมุได้ ให้ประธานสภาท้องถิน่ 

เป็นผู้วินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนระเบียบหรือไม่

ค�าวินิจฉัยของประธานสภาท้องถ่ินในข้อที่ว่ามีผู้กระท�าผิดระเบียบการประชุมตามวรรคหน่ึง

หรือไม่เป็นเด็ดขาด ห้ามไม่ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอภิปรายในเรื่องนี้ต่อไป
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ข้อ ๗๑ ขณะอภปิรายอยูน่ัน้ ถ้าประธานสภาท้องถิน่ยนืขึน้ ให้สมาชกิสภาท้องถิน่ผูก้�าลงัอภปิราย

หรือจะขออภิปรายต้องระงับการอภิปรายของตนไว้แล้วนั่งลงทันที และสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหลายซึ่งอยู่ใน 

ที่ประชุมนั้นต้องนั่งฟังประธานสภาท้องถิ่น

ข้อ ๗๒ การอภิปรายในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทาง 

ทีจ่ะน�ามาซึง่ความเสือ่มเสยี หรอืกระท�าการอนัเสือ่มเสยีประโยชน์ของสภาท้องถิน่ หรอืก่อความไม่สงบเรยีบร้อย

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดตามความในหมวด ๙  

แห่งระเบยีบนี ้สมาชกิสภาท้องถิน่ผูน้ัน้มสีทิธอิภปิรายได้จนหมดข้อสงสัย ห้ามไม่ให้รวบรัดอภิปรายเพือ่ลงมติ

หมวด ๖

การลงมติ

                    

ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี คือ

(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย

(๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ

ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ

(๒) ยืนขึ้น

(๓) เรียกชื่อสมาชิกตามล�าดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

การออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วธิยีกมอืขึน้พ้นศีรษะ แต่ถ้าผูบ้รหิารท้องถิน่ร้องขอหรอื

สมาชิกสภาท้องถิน่ไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกนัเสนอญตัตต่ิอทีป่ระชมุสภาท้องถิน่ ให้ออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผย

ตาม (๒) หรือ (๓) เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบแล้ว ก็ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามนั้น

ข้อ ๗๕ ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของสมาชิกที่อยู่ใน 

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีสิทธิเสนอญัตติขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับได้ การเสนอญัตติดังกล่าวนี้สามารถเสนอ 

ด้วยวาจา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้ด�าเนินการตามนั้น

การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ

การออกเสยีงลงคะแนนลบั ให้ใช้วธิเีขยีนเครือ่งหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองทีเ่จ้าหน้าทีจั่ดให้

โดยผูเ้ห็นด้วยให้เขยีนเครือ่งหมายถูก (       ) ผูไ้ม่เห็นด้วยให้เขยีนเครือ่งหมายกากบาท (     ) ส่วนผูไ้ม่ออกเสยีง 

ให้เขียนเครื่องหมายวงกลม (      ) ให้ประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นตามล�าดับอักษรมาน�าซอง

ใส่ด้วยตนเองลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม

ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่น 

อยู่ในที่ประชุมครบจ�านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ�านวนเป็น 

องค์ประชุมจะท�าการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้

ข้อ ๗๑ ขณะอภิปรายอยู่น้ัน ถ้าประธานสภาท้องถิ่นยืนขึ้น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ก าลังอภิปราย
หรือจะขออภิปรายต้องระงับการอภิปรายของตนไว้แล้วน่ังลงทนัท ี และสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหลายซ่ึงอยู่ในที่
ประชุมน้ันต้องน่ังฟังประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๗๒ การอภิปรายในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทางที่จะ
น ามาซ่ึงความเสื่อมเสีย หรือกระท าการอนัเสื่อมเสยีประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามความในหมวด ๙ แห่ง
ระเบียบน้ี สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้น้ันมีสทิธอิภิปรายได้จนหมดข้อสงสยั ห้ามไม่ให้รวบรัดอภิปรายเพ่ือลงมติ 

 
หมวด ๖ 
การลงมติ 

 
 

ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมีสองวิธี คือ 
(๑)การออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผย 
(๒)การออกเสยีงลงคะแนนลับ 
ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธปีฏบัิติอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้  
(๑)ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
(๒)ยืนขึ้น 
(๓)เรียกช่ือสมาชิกตามล าดับอกัษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
การออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธยีกมือขึ้นพ้นศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นร้องขอหรือ

สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกนัเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ให้ออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผย
ตาม (๒) หรือ (๓) เม่ือที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเหน็ชอบแล้ว กใ็ห้ใช้วิธอีอกเสยีงลงคะแนนตามน้ัน 

ข้อ ๗๕ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของสมาชิกที่อยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถิ่นมีสทิธิเสนอญัตติขอให้ออกเสยีงลงคะแนนลับได้ การเสนอญัตติดังกล่าวน้ีสามารถเสนอด้วย
วาจา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเหน็ชอบกใ็ห้ด าเนินการตามน้ัน 

การลงมติเหน็ชอบญัตติตามความในวรรคหน่ึง ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
 
การออกเสยีงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธเีขียนเคร่ืองหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้

โดยผู้เหน็ด้วยให้เขียนเคร่ืองหมายถูก ( ) ผู้ไม่เหน็ด้วยให้เขียนเคร่ืองหมายกากบาท (  ) ส่วนผู้ไม่ออก
เสยีงให้เขียนเคร่ืองหมายวงกลม (  ) ให้ประธานที่ประชุมเรียกช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นตามล าดับอกัษรมาน า
ซองใส่ด้วยตนเองลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 

ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกคร้ังให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่
ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะ
ท าการลงมติในเร่ืองใด ๆ ไม่ได้ 

ข้อ ๗๗ สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหน่ึงย่อมมีเสียงหน่ึงในการออกเสยีงลงคะแนน 
ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับ

เลือกให้ท าหน้าทีป่ระธานที่ประชุมตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๙ วรรคสาม มีสทิธอิอกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิก
สภาท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องลงมาจากที่น่ังประธานสภาท้องถิ่นกไ็ด้ 

ข้อ ๗๑ ขณะอภิปรายอยู่น้ัน ถ้าประธานสภาท้องถิ่นยืนขึ้น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ก าลังอภิปราย
หรือจะขออภิปรายต้องระงับการอภิปรายของตนไว้แล้วน่ังลงทนัท ี และสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหลายซ่ึงอยู่ในที่
ประชุมน้ันต้องน่ังฟังประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๗๒ การอภิปรายในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทางที่จะ
น ามาซ่ึงความเสื่อมเสีย หรือกระท าการอนัเสื่อมเสยีประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามความในหมวด ๙ แห่ง
ระเบียบน้ี สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้น้ันมีสทิธอิภิปรายได้จนหมดข้อสงสยั ห้ามไม่ให้รวบรัดอภิปรายเพ่ือลงมติ 

 
หมวด ๖ 
การลงมติ 

 
 

ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมีสองวิธี คือ 
(๑)การออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผย 
(๒)การออกเสยีงลงคะแนนลับ 
ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธปีฏบัิติอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้  
(๑)ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
(๒)ยืนขึ้น 
(๓)เรียกช่ือสมาชิกตามล าดับอกัษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
การออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธยีกมือขึ้นพ้นศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นร้องขอหรือ

สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกนัเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ให้ออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผย
ตาม (๒) หรือ (๓) เม่ือที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเหน็ชอบแล้ว กใ็ห้ใช้วิธอีอกเสยีงลงคะแนนตามน้ัน 

ข้อ ๗๕ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของสมาชิกที่อยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถิ่นมีสทิธิเสนอญัตติขอให้ออกเสยีงลงคะแนนลับได้ การเสนอญัตติดังกล่าวน้ีสามารถเสนอด้วย
วาจา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเหน็ชอบกใ็ห้ด าเนินการตามน้ัน 

การลงมติเหน็ชอบญัตติตามความในวรรคหน่ึง ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
 
การออกเสยีงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธเีขียนเคร่ืองหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้

โดยผู้เหน็ด้วยให้เขียนเคร่ืองหมายถูก ( ) ผู้ไม่เหน็ด้วยให้เขียนเคร่ืองหมายกากบาท (  ) ส่วนผู้ไม่ออก
เสยีงให้เขียนเคร่ืองหมายวงกลม (  ) ให้ประธานที่ประชุมเรียกช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นตามล าดับอกัษรมาน า
ซองใส่ด้วยตนเองลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 

ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกคร้ังให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่
ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะ
ท าการลงมติในเร่ืองใด ๆ ไม่ได้ 

ข้อ ๗๗ สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหน่ึงย่อมมีเสียงหน่ึงในการออกเสยีงลงคะแนน 
ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับ

เลือกให้ท าหน้าทีป่ระธานที่ประชุมตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๙ วรรคสาม มีสทิธอิอกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิก
สภาท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องลงมาจากที่น่ังประธานสภาท้องถิ่นกไ็ด้ 

ข้อ ๗๑ ขณะอภิปรายอยู่น้ัน ถ้าประธานสภาท้องถิ่นยืนขึ้น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ก าลังอภิปราย
หรือจะขออภิปรายต้องระงับการอภิปรายของตนไว้แล้วน่ังลงทนัท ี และสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหลายซ่ึงอยู่ในที่
ประชุมน้ันต้องน่ังฟังประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๗๒ การอภิปรายในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทางที่จะ
น ามาซ่ึงความเสื่อมเสีย หรือกระท าการอนัเสื่อมเสยีประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามความในหมวด ๙ แห่ง
ระเบียบน้ี สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้น้ันมีสทิธอิภิปรายได้จนหมดข้อสงสยั ห้ามไม่ให้รวบรัดอภิปรายเพ่ือลงมติ 

 
หมวด ๖ 
การลงมติ 

 
 

ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมีสองวิธี คือ 
(๑)การออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผย 
(๒)การออกเสยีงลงคะแนนลับ 
ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธปีฏบัิติอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้  
(๑)ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
(๒)ยืนขึ้น 
(๓)เรียกช่ือสมาชิกตามล าดับอกัษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
การออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธยีกมือขึ้นพ้นศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นร้องขอหรือ

สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกนัเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ให้ออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผย
ตาม (๒) หรือ (๓) เม่ือที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเหน็ชอบแล้ว กใ็ห้ใช้วิธอีอกเสยีงลงคะแนนตามน้ัน 

ข้อ ๗๕ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของสมาชิกที่อยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถิ่นมีสทิธิเสนอญัตติขอให้ออกเสยีงลงคะแนนลับได้ การเสนอญัตติดังกล่าวน้ีสามารถเสนอด้วย
วาจา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเหน็ชอบกใ็ห้ด าเนินการตามน้ัน 

การลงมติเหน็ชอบญัตติตามความในวรรคหน่ึง ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
 
การออกเสยีงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธเีขียนเคร่ืองหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้

โดยผู้เหน็ด้วยให้เขียนเคร่ืองหมายถูก ( ) ผู้ไม่เหน็ด้วยให้เขียนเคร่ืองหมายกากบาท (  ) ส่วนผู้ไม่ออก
เสยีงให้เขียนเคร่ืองหมายวงกลม (  ) ให้ประธานที่ประชุมเรียกช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นตามล าดับอกัษรมาน า
ซองใส่ด้วยตนเองลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 

ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกคร้ังให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่
ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะ
ท าการลงมติในเร่ืองใด ๆ ไม่ได้ 

ข้อ ๗๗ สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหน่ึงย่อมมีเสียงหน่ึงในการออกเสยีงลงคะแนน 
ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับ

เลือกให้ท าหน้าทีป่ระธานที่ประชุมตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๙ วรรคสาม มีสทิธอิอกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิก
สภาท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องลงมาจากที่น่ังประธานสภาท้องถิ่นกไ็ด้ 
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ข้อ ๗๗ สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน

ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งท�าหน้าที่ประธานที่ประชุม หรือสมาชิก 

สภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้ท�าหน้าท่ีประธานที่ประชุมตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๙ วรรคสาม มีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องลงมาจากที่นั่งประธานสภาท้องถิ่นก็ได้

ข้อ ๗๘ ล�าดบัการลงมตนิัน้ ให้ลงมติในญตัติสุดท้ายก่อน แล้วย้อนเป็นล�าดับไปตามญัตตต้ิน 

แต่ความความผิดพลาดของการเรียงล�าดับดังกล่าวมานี้ไม่เป็นเหตุให้มติที่ได้ลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จ

แล้วนั้นเสียไป

มติในกรณีนี้ให้ถือเอาคะแนนเสียงมากที่สุดของญัตติแต่ละญัตติที่ลงมติตามล�าดับนั้น

ข้อ ๗๙ ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยาก ประธานสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

อาจแยกประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอนๆ ไปก็ได้

ข้อ ๘๐ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นถามที่ประชุมสภาท้องถิ่นว่า ในเรื่องท่ีมีผู้เสนอนั้นจะมีผู้ใด 

เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย

ข้อ ๘๑ เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ประธานสภาท้องถ่ินต้องประกาศคะแนนเสียง 

ให้ทีป่ระชมุสภาท้องถิน่ทราบทนัท ี ถ้าเรือ่งใดกฎหมายบญัญตัว่ิาต้องมคีะแนนเสยีงถงึจ�านวนเท่าใดเป็นพเิศษแล้ว 

ก็ให้ประกาศด้วยว่าได้มีคะแนนเสียงข้างมากครบตามจ�านวนที่กฎหมายก�าหนดไว้หรือไม่ด้วย

ข้อ ๘๒ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ขณะที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

เริ่มลงคะแนนเสียงแล้ว

(๑) ในกรณีลงคะแนนเปิดเผย สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ร่วมกับฝ่ายที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จได้ แต่จะออกเสียงลงคะแนนร่วมกับฝ่ายนับคะแนนเสร็จแล้วไม่ได้

(๒) ในกรณีลงคะแนนลับ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ก่อนที่

ประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้นับคะแนนเสียง

ข้อ ๘๓ การลงมตใินกรณทีีส่มาชิกสภาท้องถิน่ถกูกล่าวหาว่า มคีวามประพฤตใินทางทีจ่ะน�ามา 

ซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระท�าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีต่นเป็นสมาชกิอยู ่ ให้ท่ีประชมุสภาท้องถิน่ลงมตแิต่เพยีงว่าควรให้ผูถ้กูกล่าวหาน้ัน

ขาดจากสมาชิกภาพหรือไม่ การลงมติดังกล่าวนี้ให้ออกเสียงลงคะแนนลับและต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของจ�านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

เมื่อสภาท้องถิ่นลงมติให้สมาชิกสภาท้องถ่ินที่ถูกกล่าวหาผู้ใดขาดจากสมาชิกภาพให้ประธาน 

สภาท้องถิ่นแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นทราบโดยเร็ว แต่ไม่ให้เกินสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นได้ลงมติ
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ข้อ ๘๔ ในการนบัคะแนนเสยีงครัง้ใด ถ้าสมาชกิสภาท้องถิน่ซึง่มผีูร้บัรองไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า 

ของจ�านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่หรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่ือว่ามีการนับคะแนนเสียงผิดมีสิทธิร้องขอให้ 

นบัคะแนนเสยีงใหม่ได้อกีครัง้หนึง่ โดยสามารถร้องขอด้วยวาจาให้ประธานทีป่ระชมุจัดให้มกีารนบัคะแนนเสยีงใหม่

การร้องขอให้นบัคะแนนเสยีงใหม่ให้กระท�าได้เพียงครัง้เดียว และต้องด�าเนนิการก่อนเริม่เข้าสู ่

วาระการประชุมถัดไป

การนับคะแนนเสียงใหม่ตามวรรคหนึ่ง กรณีที่เป็นการลงคะแนนเสียงเปิดเผย ให้ประธาน 

ที่ประชุมจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ โดยใช้วิธีเรียกชื่อลงคะแนนตามข้อ ๗๔ (๓)

ข้อ ๘๕ ในการลงมติครั้งใด เมื่อนับคะแนนเสียงแล้วปรากฏว่าคะแนนเสียงรวมกันทั้งหมด 

มีจ�านวนมากกว่าจ�านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินที่มาประชุมในคราวนั้น ให้ท�าการลงมติใหม่โดยใช้วิธีเรียกชื่อ 

ลงคะแนนตามข้อ ๗๔ (๓)

ข้อ ๘๖ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงคะแนนเปิดเผย หรือออกเสียง 

ลงคะแนนลับ ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาด และประธาน 

ที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้

หมวด ๗

กระทู้ถาม

                    

ข้อ ๘๗ กระทู้ถาม คือ ค�าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหารท้องถ่ิน 

เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อ ๘๘ กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ

(๑) กระทู้ถามทั่วไป

(๒) กระทู้ถามด่วน

ข้อ ๘๙ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค�าถามและซักถามได้แต่เพียงผู้เดียว

การตั้งกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๙๐ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย

(๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก

(๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป

(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค�าถามซ�้ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน

(๕) เพื่อให้ออกความเห็น
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(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย

(๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระส�าคัญ

(๘) เพื่อทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใด ๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ

กระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้ถาม ห้ามประธาน 

สภาท้องถ่ินบรรจกุระทูถ้ามทีม่ลีกัษณะตามวรรคหนึง่เข้าระเบยีบวาระการประชมุ และเมือ่ประธานสภาท้องถิน่

วินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป ค�าวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่น 

ในเรื่องนี้ให้เป็นที่สุด

ข้อ ๙๑ กระทู้ถามซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๐ (๓) (๔) นั้น จะตั้งถามขึ้นใหม่ได้ในเมื่อมีสาระ

ส�าคัญต่างกัน หรือเหตุการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมีกระทู้ถามครั้งก่อน

ข้อ ๙๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยมี

ข้อความเป็นค�าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง 

แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม และถ้าจ�าเป็นจะต้องมีค�าชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยก 

เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก

ค�าถาม ข้อเท็จจริง ตลอดจนค�าชี้แจงประกอบ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ�้าซาก หรือมีลักษณะ

เป็นการอภิปราย

ข้อ ๙๓ การตั้งกระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องที่เก่ียวกับประโยชน์ส�าคัญขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินท่ีมีความจ�าเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารท้องถ่ินจะต้องรีบชี้แจงหรือด�าเนินการ 

โดยทันที

ในกรณีที่สงสัย ให้เป็นอ�านาจของประธานสภาท้องถิ่นที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามนั้น เป็นกระทู้

ถามทั่วไปหรือกระทู้ถามด่วน

ข้อ ๙๔ กระทู้ถามด่วน ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยมีหัวข้อ

เรือ่งทีจ่ะตัง้กระทูถ้าม ให้ประธานสภาท้องถ่ินรบีจัดส่งกระทูถ้ามนัน้ไปยงัผูบ้รหิารท้องถิน่ เพ่ือเตรียมตอบและ 

ให้แจ้งไปด้วยว่าได้ก�าหนดจะให้ผูต้ัง้กระทูถ้าม ถามกระทูเ้รือ่งนัน้ในการประชมุครัง้ใด การก�าหนดเวลาดงักล่าวน้ัน 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นค�านึงถึงความส�าคัญของเหตุการณ์และความสนใจของประชาชน

ข้อ ๙๕ กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ 

เตรียมตอบและให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อ ๙๖ เมื่อถึงระเบียบวาระส�าหรับกระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามไป 

ตามล�าดับ
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ถ้ามีกระทู้ถามด่วน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามก่อนตามล�าดับความเร่งด่วนของ

กระทู้ถามด่วน ในการถามไม่ให้ชี้แจงหรืออ่านค�าชี้แจงประกอบ

ข้อ ๙๗ ผูต้ัง้กระทูถ้ามมสีทิธถิอนกระทู้ถามของตนเมือ่ใดกไ็ด้ เมือ่ถอนกระทูถ้ามแล้ว ให้ประธาน 

สภาท้องถิ่นจ�าหน่ายกระทู้ถามนั้น และห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นยื่นกระทู้ถามในเรื่องเดียวกันนั้นอีก

เมือ่ถงึระเบียบวาระส�าหรบักระทูถ้าม ถ้าผูต้ัง้กระทูถ้ามไม่ถามหรอืไม่อยูใ่นทีป่ระชุมสภาท้องถิน่ 

ให้ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้น

ถ้าสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป

ข้อ ๙๘ เมือ่ผูบ้รหิารท้องถิน่ได้ตอบกระทูถ้ามแล้ว ผูต้ัง้กระทูถ้ามมสีทิธซิกัถามได้อกีสามครัง้ 

เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค�าตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต

การซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จ�าเป็นแต่ต้อง 

ไม่เป็นการอภิปราย

ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะ 

เกี่ยวกับประโยชน์ส�าคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถาม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่น

ทราบภายในก�าหนดเวลาตามข้อ ๙๕

ข้อ ๙๙ ผู้บริหารท้องถิ่นจะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ต้อง

ชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาท้องถิ่นและให้แจ้งด้วยว่าจะตอบเมื่อใด

หากสภาท้องถิ่นเห็นว่า ระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นก�าหนดแจ้งตอบกระทู้ถามวรรคหนึ่ง 

นานเกินไป สภาท้องถิ่นจะมีมติก�าหนดให้ผู้บริหารตอบกระทู้ถามก่อนนั้นก็ได้

ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถาม 

เกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้ เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต

ข้อ ๑๐๑ กระทู้ถามที่ผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบให้ระงับไปเมื่อ

(๑) ครบอายุของสภาท้องถิ่น

(๒) มีการยุบสภาท้องถิ่น

(๓) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต�าแหน่ง

ข้อ ๑๐๒ เมือ่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัได้รบัข้อสอบถามจากสมาชกิสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้จัดส่ง 

ข้อสอบถามนั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับข้อสอบถามจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 

ให้ก�าหนดวัน เวลา ที่จะตอบข้อสอบถามในการประชุมสภาคราวใดไว้ด้วย

กรณผีูว่้าราชการจงัหวดัหรอืหัวหน้าหน่วยงานราชการมาช้ีแจงด้วยวาจา หากยงัไม่หมดประเดน็

ทีส่อบถาม และประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัอนญุาต ผูเ้สนอข้อสอบถามมีสทิธสิอบถามได้อีกสามครัง้
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หมวด ๘

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

                    

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ�านวนไม่น้อยกว่าสามคน 

แต่ไม่เกินเจ็ดคน

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 

สภาท้องถิ่นมีจ�านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น 

คณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือ 

มิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งต้ังเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ�านวน

กรรมการวิสามัญทั้งหมด

ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ  

อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น

สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถ่ินเป็นกรณี

พิเศษ

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ�านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ�าเป็นแก่กิจการ 

ในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสามัญประจ�าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

(๔) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร

ถ้ามีความจ�าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียด 

ในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อ

พิจารณา

ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ

(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น

(๒) ตาย

(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง

(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง

(๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่
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ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรอืผู้บรหิารท้องถิน่เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิน่หรอืบคุคลทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิสภาท้องถิน่แล้วแต่กรณี ในกรณี 

ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหาร 

ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวน เว้นแต่ทีป่ระชมุมมีติเป็นอย่างอ่ืน และให้น�าวธิกีาร

เลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๐๘ เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น 

ส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้น หรือส่งให้ 

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาญัตตินั้น

ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที ่

ของเลขานุการสภาท้องถิ่น

ให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินคณะหนึง่ๆ เลอืกประธานกรรมการและเลขานกุารจากกรรมการ

สภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ

ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

มติของคณะกรรมการสภาท้องถ่ินให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน

กรรมการออกเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและ 

ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น

รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใด หรือ 

ข้อใดบ้าง การแปรญัตตแิละมตขิองคณะกรรมการแปรญตัตเิก่ียวด้วยการแปรญตัตนิัน้เป็นประการใด การสงวน

ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค�าแปรญัตติด้วย

ข้อ ๑๑๑ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใดด�าเนินกิจการ

ของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้ แต่ทั้งนี้ไม่ให้ประชุมเกินสามครั้ง

การประชุมเกินกว่าก�าหนดตามวรรคหนึ่ง จะกระท�าได้เมื่อมีเหตุจ�าเป็นและได้รับอนุมัติ 

จากประธานสภาท้องถิ่น

ข้อ ๑๑๒ เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง 

ความคิดเห็นในการกระท�าหรือเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้น ให้เชิญในนามของประธานกรรมการคณะนั้น
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ข้อ ๑๑๓ สมาชกิสภาท้องถิน่ ผูบ้รหิารท้องถิน่ หวัหน้าส่วนราชการประจ�าขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน หรอืผูท้ีไ่ด้รบัอนุญาตจากประธานกรรมการสภาท้องถิน่มสีทิธเิข้าฟังการประชมุของคณะกรรมการ

สภาท้องถิ่นได้ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ

ในกรณีเป็นการประชุมลับ ผู้มีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการประชุมจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

การประชุมซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นนั้นเท่านั้น

ผู้มีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

จะแสดงความเห็นได้เมื่อประธานกรรมการสภาท้องถิ่นอนุญาตหรือขอให้แสดงความคิดเห็น

ข้อ ๑๑๔ ภายใต้บังคับข้อ ๑๑๓ ผู้เสนอญัตติหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิไปชี้แจงแสดง 

ความคิดเหน็ต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั้น ส่วนผู้แปรญัตตินั้นมีสิทธิ

ชี้แจงได้เฉพาะที่ได้ขอแปรญัตติไว้

ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก�าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก�าหนดเวลา 

นัดประชุม

เม่ือมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตามก�าหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาช้ีแจง 

ตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้น ให้ถือว่า 

ผูแ้ปรญตัติได้ถอนค�าแปรญัตตนิัน้แล้ว เว้นแต่ผูแ้ปรญตัติจะมคีวามจ�าเป็นทีไ่ม่อาจมาชีแ้จงได้ และการประชมุ 

เรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาค�าแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้

ข้อ ๑๑๖ หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นด�าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภาท้องถิ่น

ก�าหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน

ในกรณตีามวรรคหนึง่ ถ้าอยูใ่นสมยัประชมุ ให้ประธานสภาท้องถ่ินเสนอต่อทีป่ระชุมสภาท้องถิน่ 

เพือ่ลงมตใิห้ขยายเวลาทีไ่ด้ก�าหนดไว้ หรอืให้ด�าเนนิการตามทีส่ภาท้องถิน่เหน็สมควร แต่ถ้าอยูน่อกสมัยประชมุ

และคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีอ�านาจประชุมนอกสมัยประชุมได้ตามข้อ ๑๑๑ วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภา 

ท้องถ่ินมีอ�านาจอนุญาตขยายเวลาที่ก�าหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในการ

ประชุมสภาท้องถิ่นสมัยต่อไป

หมวด ๙

การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย

                    

ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพ 

ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้

การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบ ชุดสากลนิยม  

ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นก�าหนด
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ในขณะท่ีก�าลังประชมุ ห้ามบคุคลภายนอกเข้าไปในทีซ่ึง่จดัไว้ส�าหรบัสมาชกิสภาท้องถิน่ ผูบ้รหิาร

ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาท้องถิ่น

ประธานสภาท้องถิ่นมีอ�านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา 

ท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก�าหนด

ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระท�าการดังต่อไปนี้

(๑) ใช้ถ้อยค�าไม่สุภาพ กล่าวค�าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย

(๒) แสดงกิริยาอันพึงน่ารังเกียจ

(๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระท�าการให้เสื่อมเสียเกียรติของท่ีประชุมสภาท้องถิ่น

หรือจงใจกระท�าการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

(๔) ขัดค�าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น

ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่ก�าลังประชุมสภาท้องถ่ินอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้ หรือ 

กระท�าการฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ�านาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค�าพูด หรือให้กล่าว 

ค�าขอขมาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภา 

ท้องถิ่นก็ได้

ในกรณีขัดค�าสั่งประธานสภาท้องถ่ิน หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระท�าการ 

เสื่อมเกียรติของท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถ่ินมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระท�าน้ัน หรือสั่งให้ 

ออกไปจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีก�าหนดเวลาก็ได้

ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืน ประธานสภาท้องถิ่น 

มีอ�านาจสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ท�าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม 

สภาท้องถิ่นน�าตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้

ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกดิมกีารส่งเสยีงเอ็ดอึงขึน้ในทีป่ระชมุสภาท้องถ่ิน จนประธานสภาท้องถิน่เหน็ว่า 

ไม่สามารถรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภาท้องถ่ินมีอ�านาจสั่งหยุดพักการประชุม

สภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว

ข้อ ๑๒๑ ในกรณีที่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเกิดอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถรักษา

ระเบียบการประชุมไว้ได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่น

ข้อ ๑๒๒ ค�าสั่งประธานสภาท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็นเด็ดขาด
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หมวด ๑๐

การแถลงนโยบาย

                    

ข้อ ๑๒๓ เมือ่ผู้บริหารท้องถ่ินขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ประธานสภาท้องถ่ินบรรจุเข้าระเบยีบวาระการประชมุสภาท้องถิน่เป็นเร่ืองด่วน

เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นด�าเนินการให้

สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปราย 

เป็นประเด็นๆ ไป

ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้าน 

ในเร่ืองความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบรหิารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น้ัน

ให้ส�าเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ 

ที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ ด้วยก็ได้

ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถ่ินเท่านัน้ทีมี่สทิธจิะอภปิรายตอบข้อซกัถามหรอืข้อคดัค้านของสมาชกิ

สภาท้องถิ่น

เพื่อความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถามหรือคัดค้านทีละคน 

เป็นล�าดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้

ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ก�าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น�าความในหมวด ๕  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล

                    

ข้อ ๑๒๗ ระเบียบนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระท�าเสร็จแล้วก่อนใช้ระเบียบนี้  

ส่วนการใดทีย่งัอยูใ่นระหว่างการด�าเนนิการต่อไปตามระเบยีบหรอืข้อบงัคบัทีใ่ช้อยูก่่อนวนัทีร่ะเบยีบนีใ้ช้บงัคบั

ข้อ ๑๒๘ องค์การบริหารส่วนต�าบลทีม่กีารบรหิารในรปูแบบคณะผูบ้รหิารอยูใ่นวนัท่ีระเบียบน้ี 

ใช้บังคับ การลงมติต่อไปนี้ ให้น�าความในข้อ ๓๒ ข้อ ๕๔ ข้อ ๗๒ และข้อ ๘๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๑) การลงมติให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๖๔ (๗) แห่งพระราช

บัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต�าบล

และองค์การบริหารส่วนต�าบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๒) การลงมติให้ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหรือรองนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามมาตรา ๖๔/๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วน

ต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๑๒๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีการบริหารในรูปแบบคณะผู้บริหารอยู่ในวันที่

ระเบียบนี้ใช้บังคับ หากคณะผู้บริหาร ผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากต�าแหน่ง ให้น�าความ 

ในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการเลือกคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิ่น โดยอนุโลม

ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกคณะผู้บริหาร ผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหาร

ท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งส�าหรับเทศบาล หรือให้นายอ�าเภอแต่งตั้งส�าหรับองค์การบริหารส่วน

ต�าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก

ข้อ ๑๓๐ คณะเทศมนตรี หรือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ 

ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในความหมายของผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๓๑ ความในข้อ ๔๘ ไม่ให้น�ามาใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร 

ในรูปแบบคณะผู้บริหาร

ข้อ ๑๓๒ การประชมุเพือ่อภิปรายเกีย่วกบัคณะเทศมนตร ีหรอืเทศมนตรถีกูกล่าวหาตามความ

ในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นัน้ เป็นการประชมุสมาชกิสภาเทศบาลไม่ใช่การประชมุ

ของสภาเทศบาล โดยให้นายอ�าเภอส�าหรับเทศบาลต�าบล หรือผู้ว่าราชการจังหวัดส�าหรับเทศบาลเมืองหรือ 

เทศบาลนครเป็นประธานที่ประชุมนั้น และให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ�าเภอหรือจังหวัด หรือ 

ผู้ที่นายอ�าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี มอบหมายเป็นเลขานุการ และให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วย

เลขานุการ

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมรวมกันทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี 

แต่ถ้าคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีคนใดไม่ร่วมประชมุ กใ็ห้ด�าเนนิการประชมุต่อไปได้ โดยให้เป็นการประชมุลบั

คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาให้มีสิทธิแถลงในที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ประชา มาลีนนท์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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(แบบแนบท้ายระเบียบที่ ๑)

แบบขอเสนอญัตติ

ที่........................

วันที่.......เดือน..................พ.ศ. .....

เรื่อง  ขอเสนอญัตติ

เรียน  ประธานสภา.....................(๑)...................

ข้าพเจ้าขอเสนอ......................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................

ขอได้โปรดน�าเสนอต่อที่ประชุมสภา........................(๑).................เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอ

(                                           )

สมาชิกสภา.................(๑).........................

(ลงชื่อ)                            ผู้รับรอง

(                                           )

สมาชิกสภา.................(๑).........................

(ลงชื่อ)                            ผู้รับรอง

(                                           )

สมาชิกสภา.................(๑).........................

หมำยเหตุ : จ�านวนผู้รับรองให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับการประชุมได้ก�าหนดไว้
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(แบบแนบท้ายระเบียบที่ ๒)

แบบเสนอรำ่งข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ

ที่........................

วันที่.......เดือน..................พ.ศ. .....

เรื่อง  เสนอร่างข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ

เรียน  ประธานสภา.........................(๑).................

ข้าพเจ้าขอเสนอร่างข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ..............(๑).............เรื่อง.........................

................................................................................................................................................(๒)

ฉบับนี้มาเพื่อโปรดน�าเสนอต่อที่ประชุมสภา...........................(๑)............................ในสมัยประชุมนี้  

ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอ

(                                           )

สมาชิกสภา.................(๑).........................

(ลงชื่อ)                            ผู้รับรอง

(                                           )

สมาชิกสภา.................(๑).........................

(ลงชื่อ)                            ผู้รับรอง

(                                           )

สมาชิกสภา.................(๑).........................

หมำยเหตุ : จ�านวนผู้รับรองให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับการประชุมได้ก�าหนดไว้
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(แบบแนบท้ายระเบียบที่ ๓)

แบบร่ำงข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ

บันทึกหลักกำรและเหตุผล

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ......(๑)........

เรื่อง...................(๒)................

หลักกำร

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

เหตุผล

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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(แบบแนบท้ายระเบียบที่ ๔)

ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ......(๑)........
เรื่อง.................(๒).................

พ.ศ. ......(๓)..........

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา .................แห่งพระราชบัญญัติ.................(๔).............

...............(๑)...............ออกข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติไว้โดยความเห็นชอบของสภา..............(๑).............

และ.............(๕)..............ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ...............(๑)................

เรื่อง........................................(๒).................................... พ.ศ. ............(๓)............

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติในเขต................................(๑)............................

.........เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส�านักงาน...................................(๑).........................................

ข้อ ๓ ..................................................................................................................

ข้อ ๔ ..................................................................................................................

   ประกาศ ณ วันที่ ..........เดือน....................... พ.ศ. .......................

      (ลงชื่อ)

       (                                                       )

      ต�าแหน่ง  ............................(๖)..........................

  เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

 (                                        )

ต�าแหน่ง   ..................(๕)..................

หมำยเหต ุ: ในการตราข้อบัญญติั / เทศบญัญติัใด ถ้ามแีบบตัวอย่างซ่ึงวางไว้ส�าหรบัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

     ถือปฏิบัติแล้ว ก็ให้ใช้ส�าหรับตราข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ ได้
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(แบบแนบท้ายระเบียบที่ ๕)

แบบเสนอขอแปรญัตติ

ที่........................

วันที่.......เดือน..................พ.ศ. .....

เรื่อง  ขอเสนอแปรญัตติ

เรียน  ประธานสภา...................(๑)..................

  ข้าพเจ้าขอเสนอแปรญัตติ เรื่อง  ...............................................................................

..................................................................................................................................................

..........................................................................................ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑ ...................................................................................................................

  ข้อ ๒ ..................................................................................................................

  ข้อ ๓ ..................................................................................................................

ฯ ล ฯ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอ

(                                           )

สมาชิกสภา.................(๑).........................

(ลงชื่อ)                            ผู้รับรอง

(                                           )

สมาชิกสภา.................(๑).........................

(ลงชื่อ)                            ผู้รับรอง

(                                           )

สมาชิกสภา.................(๑).........................

หมำยเหตุ : จ�านวนผู้รับรองให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับการประชุมได้ก�าหนดไว้
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(แบบแนบท้ายระเบียบที่ ๖)

แบบเสนอกระทู้ถำม

ที่........................
วันที่.......เดือน..................พ.ศ. .....

เรื่อง  ขอเสนอกระทู้ถาม

เรียน  ประธานสภา....................(๑)...................

  ข้าพเจ้าขอตัง้กระทูถ้าม / กระทูด่้วน...................(๖)................เรือ่ง.................................

...................................................................(๗)............................................................ดังต่อไปน้ี

ฯ ล ฯ

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)                            ผู้ตั้งกระทู้ถาม

(                                     )

สมาชิกสภา.................(๑).................
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(แบบแนบท้ายระเบียบที่ ๗)

แบบส่งกระทู้ถำม

ที่........................
วันที่.......เดือน..................พ.ศ. .....

เรื่อง  ขอเสนอส่งกระทู้ถาม

เรียน  ประธานสภา......................(๖)..................

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ส�าเนาเอกสารเสนอกระทู้ถาม / กระทู้ถามด่วน จ�านวน ๑ ชุด

  ด้วยสมาชิกสภา...............(๑)............ได้เสนอกระทูถ้าม / กระทู้ถามด่วน เรือ่ง..................

....................................(๗)......................ดังต่อไปนี้

...................................................................................................................................................

ฯลฯ

สภา........................(๑)....................ได้ก�าหนดให้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว ในสมัยประชุมสามัญ / ประชุม 

วิสามัญ ที่......../........ในวันที่......เดือน...................... พ.ศ. ...... ระเบียบวาระที่..................................

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)                               

(                                     )

ประธานสภา.................(๑).................

ค�ำอธิบำยแบบท้ำยระเบียบที่ ๑ – ๗

(๑) หมายความว่า ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) หมายความว่า ชื่อเรื่องของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะออกใช้

(๓) หมายความว่า ปี พ.ศ. ทีอ่อกข้อบญัญัติ/เทศบญัญัติ กรณีเป็นข้อบญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 

      ให้หมายถึงปีงบประมาณที่ออก

(๔) หมายความว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

(๕) หมายความว่า ผู้มีอ�านาจเห็นชอบ/อนุมัติ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      เช่น นายอ�าเภอ................ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด.........................

(๖) หมายความว่า หัวหน้าผู้บริหารหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หมายความว่า เรื่องที่จะตั้งกระทู้ถามซึ่งจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับ

     งานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิ่น

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