
 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

การประชุมสภาทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

งานเลขานุการสภาเทศบาล 
สํานักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตําบลหนองตาคง อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 
 



 
คํานํา 

 

 “ คูมือการปฏิบัติงานการประชุมสภาทองถ่ิน ” เปนการสรุป รวบรวมข้ันตอน และวิธีการในการ

ปฏิบัติงานการประชุมสภา ทองถ่ิน  ซ่ึงเปนการดําเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และกฎหมายท่ีกําหนดของงานเลขานุการ สภาทองถ่ิน  เก่ียวกับการประชุม 

กิจการสภาเทศบาล เทศบาลตําบลหนองตาคง โดยจัดทําข้ึนเพ่ือเปนคูมือแนวทางในการปฏิบัติตอไป 

 

 

         เทศบาลตําบลหนองตาคง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

           

                               หนา 

๑. การประชุมสภาครั้งแรก                  1 
 ๑.๑ ผูดํารงตําแหนงชั่วคราว                           1 
 ๑.๒ การเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน และเลขานุการสภาทองถ่ิน         ๒  

      ๒. อํานาจหนาท่ี                                                                                                  ๓      
           ๒.๑ ประธานสภาทองถ่ิน                                                                                   ๓   
           ๒.๒ รองประธานสภาทองถ่ิน                                                                              ๓  
           ๒.๓ เลขานุการสภาทองถ่ิน                                                                                4  
      ๓. การประชุมสภาทองถ่ิน                                                                                      ๔  
      ๔. การเรียกประชุมสภาทองถ่ิน                                                                                4  
      ๕. การเสนอญัตต ิ                                                                                               ๗  
      ๖. รางขอบัญญัติ                                                                                                 ๘  
      ๗. การอภิปราย                                                                                                  10  
      ๘. การลงมติสภาทองถ่ิน                                                                                       ๑1  
      ๙. กระทูถาม                                                                                                    12 
      ๑๐. คณะกรรมการสภาทองถ่ิน                                                                              ๑3  
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
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******************************** 

 การประชุมสภาทองถ่ิน   อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗  ตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการ  มีอํานาจตีความ วินิจฉัย  
ปญหา  กําหนด หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือ ดําเนินการใหเปนไป ตามระเบียบวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน กรณีท่ีมีปญหาโตแยงการปฏิบัติตามระเบียบ หรือ กรณีท่ีไมไดกําหนดไว  ใหประธานสภาทองถ่ินเปนผู
วินิจฉัยและใชบังคับไปพลางกอน แลวใหประธานสภาทองถ่ิน นําขอโตแยง ท่ีเกิดข้ึน เสนอตอผูวาราชการจังหวัด  
เพ่ือวินิจฉัยสั่งการ หรือใชบังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และใหผูวาราชการจังหวัดรายงานตอปลัดกระทรวง
มหาดไทยพิจารณา   สําหรับองคการบริหารสวน ตําบลใหเสนอตอนายอําเภอเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ
นายอําเภอใชบังคับไดเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และใหรายงานพฤติการณดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด เพ่ือ
เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา (ตามขอ ๕ วรรคสอง)  
 

๑. การประชุมสภาครั้งแรก  
 ตามระเบียบ ขอ ๖ ใหนายอําเภอ หรือผูวาราชการจังหวัด  กําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมา
ประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรก ภายใน ๑๕ วันนับแตประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกครบตามจํานวนแลว  สิ่งท่ีตองทํา
ในการประชุมสภา ครั้งแรก คือ  
 ๑. ปฏิญาณตนในท่ีประชุม  
 ๒. เลือกประธานสภาทองถ่ิน  
 ๓. เลือกรองประธานสภาทองถ่ิน  
 ๔. เลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน  
  ๕. กําหนดสมัยประชุมสามัญของปนั้น และกําหนดสมัยประชุมสามัญครั้งแรกของปถัดไป  
         ๑.๑  ผูดํารงตําแหนงช่ัวคราว  
                ตามระเบียบ ขอ ๗ ในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรก กําหนดใหมีผูดํารงตําแหนงชั่วคราว ดังนี้  
                ๑)  ประธานสภาทองถิ่นช่ัวคราว  
                      ใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดซ่ึงอยูในท่ีประชุมสภาทองถ่ินคราวนั้นเปนประธานสภา
ทองถ่ินชั่วคราว หากสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดไมยอมทําหนาท่ีใหเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุด
รองลงมาตามลําดับเพ่ือทําหนาท่ีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ในกรณีท่ีมีสมาชิกสภาทองถ่ินมีอายุสูงสุดเทากัน
มากกวา ๑ คน ใหใชวิธีจับสลาก  
                     ๑.๑) หนาท่ีประธานสภาช่ัวคราว  
                            (๑) นําสมาชิกกลาวคําปฏิญาณตน  
                            (๒) ดําเนินการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  
                            (๓) รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาทองถ่ินใหผูวาราชการจังหวัดทราบ ภายใน ๗ วัน 
นับแตวันท่ีสภาลงมติ  
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  ๑.๒) การพนจากตําแหนงประธานสภาช่ัวคราว  
                              การพนจากตําแหนงประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวนั้น กําหนดใหพนจากตําแหนงในกรณีท่ี
ผูวาราชการจังหวัด / นายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภาทองถ่ิน 
 ๒) เลขานุการสภาทองถิ่นช่ัวคราว  
                    ใหปลัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเลขานุการสภาทองถ่ินในครั้งนั้น  
         ๑.๒ การเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น และเลขานุการสภาทองถิ่น  
               ๑) การเลือกประธานสภาทองถิ่น  
                   การเลือกประธานสภาทองถ่ิน ประกอบดวยวิธีการ การเสนอชื่อ การลงคะแนน การตรวจนับ
คะแนน การรายงานผล โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  
                   ๑.๑) การเสนอช่ือ  
                          ตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง กําหนด ใหสมาชิกสภา ทองถ่ิน สามารถเสนอชื่อผูสมควรไดรับการ
แตงตั้งใหเปนประธานสภาทองถ่ิน ดังนี้  
                          (๑) สมาชิกสภาทองถ่ิน ๑ คน สามารถเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภา 
ทองถ่ินเพียง ๑ ชื่อ  
                          (๒) ผูท่ีถูกเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินออกเสียงรับรองอยางนอย ๒ คน  
                          (๓) หากมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภา ทองถ่ินเพียง ๑ คน ให
ถือวาผูนั้น ไดรับเลือก (ตามระเบียบขอ ๑๔)  
                   ๑.๒) การลงคะแนน  
                          ใหสมาชิกสภาทองถ่ินเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลผูถูกเสนอ จํานวน ๑ ชื่อ และใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินหยอนบัตรท่ีเขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามขอ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภา ทองถ่ินเปนผูเรียก
สมาชิกสภาทองถ่ินตามลําดับอักษร นําซองมาใสในหีบท่ีจัดไวตอหนาประธานท่ีประชุม  
                    ๑.๓) การตรวจนับคะแนน  
                           ประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา ๒ คน มาชวยนับโดยท่ี 
ผูไดรับเลือกมีคุณสมบัติดังนี้  
                           (๑) เปนผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุด  
                           (๒) หากมีผูท่ีไดรับคะแนนเทากัน ใหลงคะแนนใหมโดยวิธีเดิมอีกครั้ง (ตาม ๑.๒)  
                           (๓) หากคะแนนยังเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก โดยวิธีการจับสลากนี้ใหเปนไปตามระเบียบ 
ขอ ๘ วรรคสาม ดังนี้  
                               (๓.๑) ประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวจัดใหตกลงกันวาใครจะจับสลากกอน  
                               (๓.๒) ถาตกลงกันไมไดใหประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวจับสลากวาใครจะจับสลากกอน  
                               (๓.๓) บัตรสลาก ตองมีชนิด สีขนาด เหมือนกัน มีจํานวนเทาคนท่ีมีคะแนนสูงสุดเทากัน  
และเขียนวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” ๑ บัตร นอกนั้นเปน “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน”  
                     ๑.๔) การรายงานผล  
                            ประธานสภา ทองถ่ินชั่วคราวมีหนาท่ีรายงานผลตอผูวาราชการจังหวัด  สําหรับเทศบาล 
และนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน ๗ วัน นับแตวันเลือก   
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                ๒) การเลือกรองประธานสภาทองถิ่น  
                    เม่ือมีการเลือกประธานสภา ทองถ่ิน ไดแลว ใหสภาทองถ่ิน ดําเนินการ เลือกรองประธานสภา
ทองถ่ิน และเลขานุการสภาทองถ่ิน ซ่ึงการเลือกรองประธานสภาทองถ่ินและเลขานุการสภาทองถ่ินจะตองเลือกใน
การประชุมสภาครั้งแรก จํานวนรองประธานสภาทองถ่ินสามารถมีไดตามท่ีกฎหมายกําหนด   
                    ๒.๑) การเสนอช่ือ  
                           วิธีการเลือกรองประธานสภา ทองถ่ิน ใหใชวิธีเดียวกับการเลือกประธานสภา ทองถ่ิน ตาม
ระเบียบขอบังคับ ขอ ๘ วรรคหนึ่ง แตกรณีท่ีมีคะแนนเทากันเปนครั้งท่ี ๒ ใหประธานเปนผูชี้ขาด  
                    ๒.๒) การรายงานผล  
                           ประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวมีหนาท่ีรายงานผลตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับแต
วันเลือก                    
                ๓) การเลือกเลขานุการสภาทองถิ่น  
                    วิธีการเลือกเลขานุการสภา ทองถ่ิน  ใหประธานสภา ทองถ่ิน ใชวิธีเดียวกันกับการเลือกรอง
ประธานสภาทองถ่ินตามระเบียบบังคับ ขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับ  
                    การเลือกเลขานุการสภา ทองถ่ิน ใหเลือกจากสมาชิกสภา ทองถ่ิน หรือพนักงาน หรือขาราชการ 
สวนทองถ่ินและเม่ือไดเลขานุการสภาทองถ่ินแลว ใหเลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราวพนจากตําแหนง  
               ๔) กรณีตําแหนงวางลง  
                   ตามระเบียบ ขอ ๑๕ ได กําหนด วาเม่ือประธานสภาทองถ่ิน  รองประธานสภาทองถ่ิน  หรือ
เลขานุการสภาทองถ่ิน ในตําแหนงท่ีวางภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีพนจากตําแหนง  
 

๒. อํานาจหนาท่ี  
     ๒.๑ ประธานสภาทองถิ่น  
              ตามระเบียบ ขอ ๑๖ ประธานสภาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  
              ๑) ดําเนินกิจการของสภาทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกําหนด  
              ๒) เปนประธานของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน เวนแตในขณะท่ีเขากลาวอภิปรายสนับสนุนหรือ
คัดคานญัตติในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  
              ๓) บังคับบัญชาการงานในสภาทองถ่ิน  
              ๔) รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถ่ิน  
              ๕) เปนผูแทนสภาทองถ่ินในกิจการภายนอก  
              ๖) อํานาจและหนาท่ีอ่ืนท่ีกําหนดไวหรือตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี ้ 
     ๒.๒ รองประธานสภาทองถิ่น  
                  ตามระเบียบขอ ๑๗ รองประธานสภาทองถ่ิน มี อํานาจหนาท่ีในการชวยประธานสภาทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาท่ีของประธานสภาทองถ่ินท่ีกําหนดไวหรือปฏิบัติหนาท่ีประธานสภาทองถ่ินมอบหมาย  
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 ๒.๓ เลขานุการสภาทองถิ่น  
                 ตามระเบียบขอ ๑๘ เลขานุการสภา มีหนาท่ีดังนี้  
                ๑) แจงนัดประชุมสภาทองถ่ินตามคําสั่งของประธานสภาทองถ่ิน   
           ๒) ชีแ้จงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซ่ึงเก่ียวของ
กับ กิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  
           ๓) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาทองถ่ิน  
           ๔) เชิญประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ี  
           ๕) จัดทํารายงานการประชุมสภาทองถ่ิน  
           ๖) เก็บรักษาขอมูลขาวสารหรือเอกสารของสภาทองถ่ิน แตจะเปดเผยไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจาก  
ประธานสภาทองถ่ิน  
           ๗) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินในการควบคุมการนับคะแนนเสียง  
           ๘) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินในการรักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถ่ิน  
           ๙) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้หรือกระทํากิจการอ่ืนตามท่ีประธานสภาทองถ่ินมอบหมาย  
ในการประชุมสภาทองถ่ิน ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ิน หรือมีแตไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหสภา ทองถ่ิน
เลือกสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาชั่วคราว โดยใชวิธีการเลือก ตามระเบียบขอ ๑๓ 
และขอ ๒๖ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการลงคะแนนเลือกใหกระทําดวยวิธีการยกมือ  
 

๓. การประชุมสภาทองถิ่น  
     การประชุมสภาทองถ่ิน มี 2 ประเภท คือ 
 1. การประชุมสามัญ  
 2. การประชุมวิสามัญ  
 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแต
ละป  
 เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ิน ทําเปนประกาศของสภาทองถ่ินและปดประกาศไว
ในท่ี เปดเผย ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 กรณีไมได กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาํป ไวหรือไมได กําหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจาํปสมัย
แรกในป ถัดไป หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจาํปหรือวันเริ่มประชุมสามัญ ประจําปท่ี
กําหนดไว แลว ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได  
 

๔. การเรียกประชุมสภาทองถิ่น  
     ๑) ใหประธานสภาทองถ่ินทําหนังสือแจงสมาชิกสภาทองถ่ินทราบลวงหนา พรอมปดประกาศไวในท่ี
เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอน กําหนดวันเปดสมัยประชุม ไมนอยกวา ๓ วัน ยกเวนการ
ประชุมเรงดวน  จะแจงกําหนดใหปดประกาศไดนอยกวา ๓ วัน แตตองไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง กอน กําหนดเวลา
เปดสมัยประชุม  
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     ๒) บอกนัดในท่ีประชุม และสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูไมไดมาประชุมใหทราบลวงหนาดวย  
     ๓) กรณีประชุมเรงดวน สามารถนัดประชุมลวงหนานอยกวา ๓ วันไดแตตองไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง  
กอนกําหนดเวลาเปดสมัยประชุม และตองระบุอันรีบดวนในหนังสือดวย  
       ๔.๑ ส่ิงท่ีตองปฏิบัตใินการเรียกหรือนัดประชุม  
                      ๑) สงระเบียบวาระไปพรอมกัน เวนแต มีเหตุรีบดวนใหแจงในขณะเปดประชุม  
                      ๒) ประชาสัมพันธกําหนดวัน เวลา และเรื่อง ใหประชาชนทราบ  
                          หมายเหตุ  การจัดระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามขอ ๒๗  
                 ๔.๒ สิทธิของประชาชนในการเขาฟงการประชุม  
                       ตามระเบียบขอ ๒๔ วรรคสอง กําหนดใหประชาชนมีสิทธิเขาฟงการประชุมสภาทองถ่ินไดตาม
หลักเกณฑ และวิธีการท่ีสภาทองถ่ินกําหนด (เปนระเบียบของสภาทองถ่ิน)  
                ๔.๓ ส่ิงท่ีตองดําเนินการในการประชุมสภาทองถิ่น 
                       ตามระเบียบขอ ๒๕ กําหนดให  
                       ๑) เม่ือถึง กําหนดเวลา นัด เลขานุการสภา ทองถ่ินตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินผูมา
ประชุมท่ีไดลงชื่อไววาครบองคประชุมหรือไม เม่ือผูมาประชุมครบองคประชุมใหเลขานุการสภาทองถ่ิน ให
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาทองถ่ินเขาหองประชุม  
                       ๒) ใหประธานสภาทองถ่ินตรวจดูวาสมาชิกสภาทองถ่ินไดเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม  
                       ๓) การนับองคประชุม  
                           (๑) หากสมาชิกสภาทองถ่ินไมไดลงชื่อ แตเขารวมประชุมไมใหนับ และถือวาขาดประชุม  
                           (๒) หากสมาชิกสภาทองถ่ินลงชื่อไวแตไมไดเขารวมประชุมไมใหนับ และถือวาขาดประชุม  
                       ๔) ถาไมครบองคประชุมและพนกําหนดเวลานัด ๑ ชั่วโมง ใหดําเนินการ ดังนี้  
                           (๑) ใหประธานสภาทองถ่ินสั่งเลื่อนการประชุม  
                           (๒) ใหถือวาสมาชิกสภาทองถ่ินไมอยูขาดประชุม  
                       ๕) การแจงเลื่อนการประชุมใหใชวิธีเก่ียวกับการนัดประชุม  
                 ๔.๔  ประธานในท่ีประชุมสภาทองถิ่น  
                         ๑) ปกติใหประธานสภาทองถ่ินและรองประธานสภาทองถ่ินตามลําดับเปนประธานท่ีประชมุ  
                         ๒) ในกรณีประธานสภา ทองถ่ินและรองประธานสภา ทองถ่ินไมอยูหรือ อยูแตไมยอมปฏิบัติ
หนาท่ี  
                             (๑) ใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุด หรือรองลงมาตามลําดับปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                             (๒) เปนประธาน สภาทองถ่ินชั่วคราวเพ่ือเลือกสมาชิกกันเองเปนประธานท่ีประชุมคราว
นั้น  
                             (๓) วิธีการเลือก ใหเสนอชื่อ แลวลงคะแนนโดยวิธียกมือ  
                         ๓) เม่ือประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน ยอมเขามาปฏิบัติหนาท่ี ในระหวางการ
เลือก ใหระงับการเลือก ถาเลือกไดแลวใหผูไดรับเลือกพนหนาท่ีและใหประธานสภา ทองถ่ิน รองประธานสภา
ทองถ่ิน เปนประธานท่ีประชุมตอไป  
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                  ๔.๕ การประชุมตามระเบียบวาระ  
                        ๑) ให ดําเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระ  เวนแตท่ีประชุมสภา ทองถ่ิน จะตกลงกันเปน 
อยางอ่ืนในการประชุมคราวนัน้ และโดยท่ัวไปวาระการประชมุจะเรียงลําดับกอนหลัง ดังนี้  
                            (๑) เรื่องท่ีประธานจะแจใหท่ีประชุมทราบ  
                            (๒) รับรองรายงานการประชุม  
                            (๓) กระทูถาม  
                            (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
                            (๕) เรื่องท่ีเสนอใหม  
                            (๖) เรื่องอ่ืน ๆ  
                        ๒) การส่ังปดประชุม  
                            ประธาน สภาทองถ่ิน จะสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระไมได  เวนแตกรณีเกิดเหตุ
อลเวงตาม ระเบียบขอ ๑๒๑   
                            ถาประธาน สภาทองถ่ิน ฝาฝน (สั่งปดกอน) ใหสมาชิกสภา ทองถ่ิน จํานวน ไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ิน ท่ีมีอยูในท่ีประชุม เห็นวา สมควรใหเปดประชุมตอไป ก็ใหดําเนินการประชุม
ตอไปตามระเบยีบวาระจนหมด และใหรองประธานสภา ทองถ่ินเปนประธานท่ีประชุม ถารอง  ประธานสภาไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหสมาชิกเลือกกันเองเปนประธานท่ีประชุม (วิธีการตามระเบียบขอ ๒๖)  
                        ๓) วาระการประชุมท่ียังไมไดประชุม  
                             ใหประธานสภาทองถ่ินจัดวาระนั้นเขาในระเบียบวาระการประชุมในครั้งตอไป  
 ๔.๖ การพักประชุม  
                      ตามระเบียบขอ ๓๐ จะพักการประชุมไดตอง  
                      ๑) ประธานสภาทองถ่ินเห็นเปนการสมควร  
                      ๒) สั่งพักการประชุมไวชั่วคราวก็ได (ควรกําหนดเวลาใหชัดเจน)  
                ๔.๗ การประชุมโดยเปดเผย – ลับ  
                      การประชุมปกติเปนการประชุมโดยเปดเผย เวนแต  
                      ๑) กฎหมายหรือระเบียบ กําหนด ใหประชุมลับ เชน ประชุมเพ่ือพิจารณาความประพฤติของ
สมาชิกสภาทองถ่ิน (แตผูท่ีถูกอภิปรายอาจขอใหประชุมเปดเผยได)  
                      ๒) ผูบริหาร/สมาชิก ไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของท่ีประชุมรองขอใหประชุมลับ โดยทําเปนหนังสือ/
เสนอ ดวยวาจาในการประชุม (ระเบยีบ ขอ ๓๑ วรรคสอง) (ไมตองขอมติ)  
                      การประชุมลับ  
                      ประธานสภาทองถ่ินสั่งใหผูไมมีสวนเก่ียวของออกจากท่ีประชุม จนพนระยะท่ีจะฟงการประชุม
ได ตามระเบียบขอ ๓๒ ระบุวาการประชุมสภาทองถ่ินเพ่ืออภิปรายเก่ียวกับความประพฤติของสมาชิกสภา  
ทองถ่ิน เนื่องจากเห็นวา มีความประพฤติในทางท่ีจะ นํามา ซ่ึงความเสื่อมเสีย หรือ กอความไมสงบเรียบรอยแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ กระทําการเสื่อมเสียประโยชนของสภาทองถ่ินท่ีตนเปนสมาชิกอยู หรือเรื่องท่ี
สมาชิกสภาทองถ่ินถูกกลาวหาวา กระทํา ความผิดในหมวด ๙ แหงระเบียบนี้ใหประชุมลับ เวนแตสมาชิกสภา
ทองถ่ินผูถูกกลาวหา จะขอใหประชุมเปดเผย  
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 ๔.๘ รายงานการประชุม  
                      ๑) ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานไดตรวจสอบ  
                      ๒) ทําสําเนารายงานท่ีไดตรวจสอบแลว (อยางนอย ๒ ฉบับ) ใหสมาชิกสภาทองถ่ินตรวจดูกอน
เวลาประชุมไมนอยกวา ๑ วัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น  
   ๓) การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ินรายงาน
การประชุมสภาทองถ่ินทุกครั้ง อยางนอยจะตองมีรายชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม   
                      ๔) ใหประธานสภาทองถ่ินลงชื่อเปนหลักฐานวาสภารับรองแลว  
       ๕) การเปดเผยรายงานการประชุมลับ เปนไปตามมติของสภาทองถ่ิน โดยใหเลขานุการสภา
ทองถ่ินปดประกาศ รายงานการประชุมท่ีสภาทองถ่ินมีมติรับรองแลวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือให ประชาชนท่ัวไปทราบ  
                      ๖) ขอความใดๆ อันเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาทองถ่ินท้ังหมดเทาท่ีมีอยูอาจ
เสนอญัตติดวยวาจา ขอมิใหโฆษณา ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินมีมติเห็นชอบก็ใหเปนไปตามท่ีรองขอ   
                      ๗) รายงานการประชุมสภาทองถ่ินท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไมไดตรวจสอบ 
หรือสภายัง ไมไดรับรอง หรือท่ีสภาทองถ่ินไดรับรองแลวแตประธานสภาทองถ่ินยังไมไดลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐานเพราะเหตุ อายุครบของสภาทองถ่ินหรือมีการยุบสภาทองถ่ิน ใหเลขานุการสภาทองถ่ินบันทึกเหตุการณ
นั้นไวและเปนผูรับรอง รายงานการประชุมนั้น  
                      ๘) การเปดเผยรานงานการประชุมลับ ใหเปนไปตามมติของสภาทองถ่ิน  
 

๕. การเสนอญัตติ  
 ญัตติมี ๒ ประเภท คือ ๑) ญัตติเก่ียวกับกิจการสภาทองถ่ิน และ ๒) ญัตติรางขอบัญญัติการเสนอ
ญัตติ มีระเบียบ ดังนี้  
                 ๑) การเสนอญัตติตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานสภาทองถ่ิน และมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
รับรอง อยางนอย ๒ คน เวนแตมีสมาชิกนอยกวา ๘ คน ใหสมาชิกรับรอง ๑ คน  
                 ๒) กรณีสมาชิกเสนอญัตติรางขอบัญญัติเก่ียวกับการเงิน ตองใหผูบริหารรับรองดวย (รางขอบัญญัติ
เก่ียว ดวยการเงิน ตามระเบียบ ขอ ๔๔)  
                 3) การเสนออญัตติรางขอบัญญัติใด ถาผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอ หรือราษฎรผูมีสทิธิเลือกตั้งใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูเสนอตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ินมีตองมีผูรับรอง   
                4) ญัตติท่ีอาจเสนอดวยวาจา แตตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง ดังนี้  
                    (1) ขอใหรับรองรายงานการประชุม  
                    (2) ขอใหรับรองรายงานอ่ืนๆ ของคณะกรรมการ  
                    (3) ขอใหปรึกษาเปนการดวน หรือเสนอญัตติขอใหพิจาณารางขอบัญญัติสามวาระ รวดเดียว 
ตามระเบียบวาระ ขอ 45  
                   (4) ญัตติท่ีไดกําหนดไวในระเบยีบขอ 40 วรรคหนึ่ง  
                   (5) ญัตติท่ีประธานสภาทองถ่ินเห็นควรอนุญาตการบรรจุญัตติท่ีเสนอดวยวาจาตามวรรคหา ให
ประธานสภา ทองถ่ินบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น  
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 5) วิธีการเสนออญัตติ  
                     (1) ยกมือข้ึนพนศีรษะเม่ือประธานสภาทองถ่ินอนุญาตจึงกลาวได ณ ท่ีของตน หรือท่ีจัดไว  
                     (2) การรับรอง : วิธียกมือข้ึนพนศีรษะ  
  6) การบรรจุญัตติ  
                    (1) ประธานสภาทองถ่ินตองบรรจุญัตติท่ีเสนอมาเขาระเบียบวาระภายในเวลาอันควร ในสมัย
ประชุมนั้น  
                    (2) ญัตติท่ีเสนอดวยวาจา ประธานสภาตองบรรจุเขาระเบียบวาระในการประชุมคราวนั้น   
                    (3) กรณีท่ีมีเหตุ จําเปน ใหไมสามารถบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาไดใหบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชมุ ในสมัยประชุมถัดไป และใหแจงเหตุจําเปนนั้นตอสภาทองถ่ิน ในสมัยประชุมนั้น  
                7) หามมีการเสนอญัตติอ่ืน ในขณะท่ีสภาทองถ่ินกําลังประชุมเพ่ือปรึกษาญัตติใดอยูยกเวน  
                    (1) ขอแปรญัตติรางขอบัญญัติท่ีไมใชรางขอบัญญัติงบประมาณ  
                    (2) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ตามหมวด 8 แหงระเบียบนี้  
                    (3) ขอใหลงมต ิ
       (4) ขอใหแยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมติ            
                    (5) ขอใหปดอภิปราย            
                    (6) ขอใหเปดอภิปรายตอไป            
                    (7) ขอใหเลือ่นการปรึกษา            
                    (8) ขอใหประธานสภาทองถ่ินพิจารณาใช อํานาจตามขอ 118 ขอ 120 หรือ ขอ 121 ตาม
ระเบียบนี้            
                    (9) ขอใหบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไว           
                    (10) ขอใหยกเรื่องอ่ืนข้ึนปรึกษา ถาท่ีประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติใหยกเรื่องอ่ืนข้ึนปรึกษา
ญัตติเดิมเปนอันตกไป เวนแตญัตตินั้นเปนญัตติเก่ียวดวยกับขอบัญญัติ   
 

6. รางขอบัญญัติ        
     รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึก ประกอบดวย             
      1) หลักการของรางขอบัญญัติ             
      2) เหตุผลท่ีเสนอรางขอบัญญัติ        
 6.1 การเสนอขอบัญญัติ    
                      เม่ือประธานสภาทองถ่ินไดรับญัตติท่ีเสนอมา และตรวจเห็นถูกตอง ตามระเบียบการประชุมนั้น
แลว ตองสง สําเนา ใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน กอนการประชุม ยกเวนกรณีประชุม 
รีบดวน ตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 24 ชั่วโมง กอนเวลาประชุม           
                      สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงไดออกขอบัญญัติทองถ่ินชั่วคราว ตอง นําเสนอขอบัญญัติ
ทองถ่ินชั่วคราวนั้น เขาระเบียบวาระกอนรางขอบัญญัติอ่ืน        
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                 6.2 การพิจารณารางขอบัญญัติ    
                       1) การพิจาณารางขอบัญญัติ  ตองพิจารณาเปน  3 วาระ แตท่ีประชุมสภาจะอนุมัติให
พิจารณา 3 วาระรวดเดียว ได โดยผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
ผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณา 3 วาระรวดเดียวแลว การ
พิจารณาวาระ ท่ี 2 ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปน กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ            
        2) การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไมได และในการ
พิจารณาวาระท่ี 2   ตองกําหนดระยะเวลาเสนอ คําแปรญัตติไมนอยกวา 24 ชั่วโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น            
        3) วาระการพิจารณา                  
                           (1) วาระท่ี 1 เรื่อง รับหรือไมรับหลักการ และหามใหมีการลงมติกอนท่ีสมาชิกสภา ทองถ่ิน
ไดอภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแลว หรือสภาทองถ่ินจะใหคณะกรรมการสภาฯ พิจารณากอนรับหลักการก็ได   
                           (2) วาระท่ี 2 ควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไวโดยเฉพาะอยางยิ่งรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย            
           ถาสภาทองถิ่นไมรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณ              
                           1) ใหประธานสภา ทองถ่ินนํา ปรึกษาเพ่ือเลือกสมาชิก สภาทองถ่ิน เปนกรรมการใน
คณะกรรมการหาขอยุติ (นําวิธีการเลือกในขอ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ินมาใชบังคับโดยอนุโลม)              
                           2) แจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ และรายชื่อกรรมการหาขอยุติฝาย
สภาทองถ่ินใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีสภาทองถ่ินไมรับหลักการ             
                           3) แจงมติใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในวันถัดจากวันมีมติ       
 6.3 รางขอบัญญัติตกไป              
                      1) รางขอบัญญัติท่ีสภาไมรับหลักการ              
                      2) รางขอบัญญัติท่ีสภาลงมติไมใหตราเปนขอบัญญัติ              
                      ผลเม่ือรางขอบัญญัติตกไป  
                      1) ถือวารางขอบัญญัตินั้นตกไป เวนแตกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน    
                      2) หามเสนอญัตติรางขอบัญญัติท่ีมีหลักการเดียวกันในสมัยประชุมนั้นอีก เวนแตประธานสภา
ทองถ่ินอนุญาตเม่ือเหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไป        
                6.4 การถอนญัตติ คําแปรญัตติ แกไขขอความ หรือขอถอนช่ือ              
                      การถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ จะกระทําเม่ือ              
                      1) ตองการแกไขขอความในญัตติรางขอบัญญัติท่ีเปลี่ยนหลักการ              
                      2) ขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรองหรือผูรวมเสนอญัตติ              
                          จะกระทําเม่ือใดก็ได เวนแต ไดจัดเขาระเบียบวาระแลว จะทําไดตองไดรับความยินยอมจาก
ท่ีประชุมสภา หรือท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (คําแปรญัตติชั้นคณะกรรมการฯ)      
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                          กรณีถือวาถอนญัตติ              
                          1) ถึงวาระพิจาณาแลว ผูเสนอหรือผูแปรญัตติไมขออภิปราย หรือไมอยูในท่ีประชุมสภาให
ถือวาไดถอนญัตติ / คําแปรญัตตินั้น              
                          2) กรณีผูบริหารเสนอญัตติ / แปรญัตติ อาจมอบหมายใหรองนายกฯ เลขาฯ ท่ีปรึกษาฯ 
เปนผูอภิปรายชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได แตตองทําเปนหนังสือ  
 

7. การอภิปราย     
     ๗.๑ การกลาวถอยคําในท่ีประชุมสภาทองถิ่น            
       1) สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินใหยกมือ  ข้ึนพน
ศีรษะเม่ือประธานสภาทองถ่ินอนุญาตแลวจึงกลาวได โดยใหยืนกลาว ณ ท่ีของตนเองหรือ ณ ท่ีซ่ึงจัดไวก็ได และ
ตองกลาวกับประธานสภาทองถ่ิน ใหใชเวลาตามสมควร หากใชเวลาเกินสมควรและมีผูอ่ืนจะปรายตอไป 
ประธานสภาทองถ่ินอาจสั่งใหหยุดได เม่ืออภิปรายมา 10 นาทีแลว (ตามระเบียบขอ 67)            
                       2) การอภิปรายเฉพาะเรื่องท่ีกาลังปรึกษาหามกลาวขอความซํ้าหรือนอกประเด็น             
                       3) หามใชคําหยาบคายใสรายปายสีผูใด            
                       4) หามกลาวถึงชื่อบุคคลใดๆ เวนแตหากจําเปน     
                       5) หามนําเอกสารมาอานในท่ีประชุมฟง เวนแตจําเปน            
                       6) หามนําวัตถุใดๆ เขามาแสดง เวนแตประธานอนุญาต      
 7.2 การอนุญาตใหอภิปราย และลําดับการอภิปราย            
                      1) ใหผูเสนออญัตติ หรือผูแปรญัตติอภิปรายกอน กรณีมีหลายคนใหประธานสภาทองถ่ิน
อนุญาตใหอภิปรายครั้งละ 1 คน            
      2) ผูคัดคาน (ถามี)            
                      3) ผูสนับสนุนผูเสนอ หรือผูแปรญัตติ            
                      4) ผูสนับสนุนผูคัดคาน ใหอภิปรายสลับกัน ถาไมมีอีกฝายก็ใหฝายนั้นอภิปรายตอเนื่องได      
                7.3 การปดอภิปราย            
                       การปดอภิปรายจะกระทําไดเม่ือ            
                       1) ไมมีผูใดจะอภิปรายตอไป            
                       2) ประธานสภาทองถ่ินเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว ประธานสภาทองถ่ินเสนอให
วินิจฉัยวาควรปดอภิปรายหรือไม เวนแตอภิปราย กรณีสมาชิกสภาทองถ่ินถูกกลาวหา ตามขอ 72 ใหอภิปรายจน
หมดขอสงสัย หามรวบรัดอภิปราย            
                       3) เม่ือปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถ่ินเสนอใหลงมติ      
 

                7.4 การรักษาระเบียบการประชุม            
                       1) เม่ือประธานสภาทองถ่ิน เตือนสมาชิกสภาทองถ่ินใหรักษาระเบียบการประชุม สมาชิกสภา
ทองถ่ินตองปฏิบัติตามทันที (ตามระเบียบขอ 66)            
                       2) เม่ือเห็นวา มีผูกระทําผิดระเบียบการประชุม สมาชิกสภาทองถ่ิน อาจยืนหรือยกมือข้ึนพน
ศีรษะ เพ่ือรองขอตอประธานสภาทองถ่ินใหวินิจฉัยวาไดมีการฝาฝนระเบียบหรือไม 



 
- 11 - 

 
         3) คําวินิจฉัยของประธานสภาทองถ่ินเปนเด็ดขาดและหามอภิปรายในเรื่องนี้อีก (ตามระเบียบ
ขอ 70)            
                       4) ขณะอภิปราย ถาประธานสภาทองถ่ินยืนข้ึน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูกําลังอภิปรายหรือขอ
อภิปรายตองระงับการอภิปราย แลวนั่งลงทันทีและสมาชิกสภาทองถ่ินซ่ึงอยูในท่ีประชุมตองนั่งฟงประธานสภา
ทองถ่ิน 
 

8. การลงมติสภาทองถิ่น      
 8.1 วิธีการออกเสียงลงคะแนน             
                      1) เปดเผย ใหใชวิธียกมือพันศีรษะ เวนผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา 3 คน 
เสนอใหใชวิธียืนข้ึน หรือเรียกชื่อ ตามลําดับอักษร และท่ีประชมุเห็นชอบ             
                      2) ลับ                 
                          (1) ในกรณีกฎหมายกําหนดใหออกเสียงลงคะแนนลับ                 
                          (2) ในกรณี ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ไมนอยกวา 1 ใน 3 ท่ีอยูในท่ีประชุม
เสนอใหออกเสียงลับได การเสนอญัตติดังกลาวนี้สามารถเสนอดวยวาจา ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินมีมติเห็นชอบก็ให
ดําเนินการตามนั้น                 
                          (3) วิธีการ เขียนเครื่องหมายบนกระดาษใสกลองท่ีจัดให แลวประธานเรียกชื่อตามลําดับ
อักษรนําซองมาใสหีบ ดวยตนเองตอหนาประธาน     
                8.2 การลงมติ             
                      1) กอนลงมติ ประธานสภาทองถ่ินตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาทองถ่ินอยูในท่ีประชุมครบ
จํานวนเปนองคประชุมหรือไม ถามีสมาชิกสภาทองถ่ินอยูในท่ีประชุมไมครบจํานวนเปนองคประชุมจะทําการลง
มติในเรื่องใด ๆ ไมได             
                      2) สมาชิกสภาทองถ่ิน คนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน            
                      3) ประธานสภาทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ินซ่ึงทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม หรือสมาชิก
สภาทองถ่ินท่ีไดรับเลือกใหทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาทองถ่ินได 
โดยไมตองลงจากท่ีนั่งประธานสภาทองถ่ินก็ได              
                      4) ใหลงมติในญัตติสุดทายกอน และใหถือเอาคะแนนเสียงมากท่ีสุดเปนเกณฑ              
                      5) กรณี ประธานสภาทองถ่ินถามท่ีประชุมสภาทองถ่ินวาในเรื่องท่ีมีผูเสนอนั้นจะมีผูใดเห็นเปน
อยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีก็ใหถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบดวย             
                      6) กรณีสมาชิกสภาทองถ่ินเขามาในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ขณะท่ีประชุมสภาทองถ่ินเริ่ม
ลงคะแนนเสียงแลว                 
                          (1) กรณีเปดเผย – มีสิทธิออกเสียงรวมกับฝายท่ียังนับคะแนนไมเสร็จได                 
                          (2) กรณีลับ – มีสิทธิออกเสียงไดกอนประธานสภาทองถ่ินสั่งใหนับคะแนนเสียง 
 8.3 การนับคะแนนและประกาศลงคะแนน             
       1) เม่ือนับเสร็จแลวประธานตองประกาศคะแนนทันที ใหประกาศดวยวาไดคะแนนขางมาก
ครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม             
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                      2) ใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน กรณีคะแนนเทากัน ให
ประธานสภาทองถ่ินออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด และอาจบอกเหตุดวยหรือไมก็ได  
 

9. กระทูถาม      
 9.1 ความหมายและประเภทกระทู           
       กระทูถาม คือ  คําถามซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินตั้งข้ึนเพ่ือสอบถามผูบริหารทองถ่ินเก่ียวกับ
ขอเท็จจริงหรือนโยบายอันเก่ียวกับงานในหนาท่ีของผูบริหารทองถ่ิน กระทูถามมี 2 ประเภท คือ            
        1) กระทูถามท่ัวไป            
        2) กระทูถามดวน      
 9.2 หลักเกณฑการตั้งกระทูถาม            
       1) แตละกระทูท่ีผูตั้งและซักถามไดเพียงคนเดียว            
       2) ในการประชุมครั้งหนึ่ง คนหนึ่งตั้งได 1 กระทู ยกเวนประธานสภาทองถ่ินอนุญาต            
                      3) ตองไมมีลักษณะตองหาม ๘ ประการ ดังนี้     
                          (๑) มีความเชิงประชด เสียดสี หรือแกลงกลาวใสราย     
                          (๒) เคลือบคลุม หรือเขาใจยาก    
                          (๓) ในเรื่องท่ีไดตอบแลว หรือไดชี้แจงแลววาไมตอบ หรือท่ีตกไป               
                          (4) เปนเรื่องท่ีมีประเด็นคําถามซํ้ากับกระทูถามซ่ึงมีผูเสนอมากอน  
                          (5) เพ่ือใหออกความเห็น       
                          (6) ในปญหาขอกฎหมาย                
                          (7) ในเรื่องไมเปนสาระสําคัญ                
                          (8) เพ่ือทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใดๆ เวนแตท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีราชการ                    
                      4) ทําเปนหนังสือ (แนบทายระเบียบ) และยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน เพ่ือเสนอลวงหนา และ 
ใหประธานสภาทองถ่ินสงกระทูใหผูบริหารทองถ่ินเตรียมตอบ พรอมบรรจุเขาระเบียบวาระภายใน 7 วัน นับแต 
สงกระทูใหผูบริหารทองถ่ิน     
 9.3 กระทูถามดวน             
                      1) กระทูถามดวนตองเปนเรื่องเก่ียวกับประโยชนสําคัญหรือเหตุฉุกเฉินจําเปนเรงดวนกระทบ
ประชาชนอยางรายแรง ท่ีจะตองรีบชี้แจง และดําเนินการโดยทันที            
                      2) ประธานสภาทองถ่ินตองรีบสงใหผูบริหารทองถ่ินเตรียมตอบ พรอมกับกําหนดเวลาตาม
ความสําคัญและความสนใจของประชาชน            
                       3) ประธานสภาทองถ่ิน ตองอนุญาตใหถามกระทูถามดวนกอน (ตามลําดับ)             
                       4) เม่ือผูบริหารทองถ่ินตอบแลว ผูตั้งกระทูซักถามไดอีก 3 ครั้ง      
 9.4 การส้ินผลของกระทูถาม             
                      ๑) การถอนกระทูถาม                
                          (1) ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิ์ถอนเม่ือใดก็ไดและหามผูนั้นยื่นกระทูถามในเรื่องนั้นอีก                 
                          (2) ผูตั้งกระทูถามไมถาม / ไมอยูเม่ือถึงระเบียบวาระใหถือวาถอนทูถามนั้น            
                       2) กระทูถามตกไป เม่ือสมาชิกภาพของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลง ใหถือวากระทูถามตกไป      
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 9.5 การตอบกระทูถาม            
                      1) ผูบริหารทองถ่ินมีสิทธิไมตอบเม่ือเห็นวาเปนเรื่องท่ียังไมควรเปดเผย เพราะเก่ียวกับ
ประโยชนสําคัญของทางราชการ โดยตองใหสภาทองถ่ินทราบภายใน 7 วัน            
                     2) ผูบริหารทองถ่ินขอเลื่อนการตอบได และขอใหท่ีประชุมโดยตองชี้แจงเหตุผลพรอม
กําหนดเวลาท่ีจะตอบหากนานเกินไป (สภาทองถ่ินมีสิทธกํิาหนดเวลาใหตอบได)      
 9.6 กระทูท่ียังไมตอบระงับไป            
                      1) ครบวาระสภาทองถ่ิน            
                      2) ยุบสภาทองถ่ิน            
                      3) ปดสมัยประชุม            
                      4) ผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง  
 

10. คณะกรรมการสภาทองถิ่น            
       คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภท คือ             
       1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวน 3 – 7 คน            
       2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถ่ิน มีจํานวน 3 – 7 คน            
 10.1 หนาท่ีของคณะกรรมการสภาทองถิ่น            
                         คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มีหนาท่ี กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูใน
กิจการของสภาทองถ่ิน แลวรายงานตอสภาทองถ่ิน  สภาทองถ่ินอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณา
กิจการของสภาทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ            
          คณะกรรมการสภาทองถ่ินสามารถตั้งคณะอนุกรรมการสภาทองถ่ินไดตามสมควร  
            10.2  การเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น            
                          1) การเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อ
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือ บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินก็ได            
                          2) ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวา 2 
คน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง            
                          3) การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดเวลา เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน            
                          4) สภาทองถ่ินมี อํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน
เปนคณะกรรมการสภา ทองถ่ินชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้                 
                               (1) คณะกรรมการสามัญประจาํสภาทองถ่ิน                
                               (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                 
                               (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ                
                               (4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร   
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 10.3 การพันจากตําแหนงของคณะกรรมการสภาทองถิ่น           
                         คณะกรรมการสภาทองถ่ินจะพันจากตําแหนง เม่ือ           
                         1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถ่ิน           
                         2) ตาย           
                         ๓) สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินของผูนั้นสิ้นสุดลง           
                         4) เลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินข้ึนใหม หรืองานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นลง           
                         5) สภาทองถ่ินมีมติใหพันจากหนาท่ี  
  
  
    *******************************  
   
 
 
 
 
 
 
 
 


