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คานา
“คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น ” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือและวิธีปฏิบัติ
ในงานกิจการสภาเกี่ยวกับการประชุมสภา เป็นการสรุปรวบรวมขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการ
ดาเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนด โดยสานักปลัดเทศบาลในส่วนของงานกิจการสภาเทศบาลตาบล
ท่าแร่ จึงได้รวบรวมและจัดทาเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประชุมสภา ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

จัดทาโดย
งานกิจการสภาเทศบาลตาบลท่าแร่

-๑คูมือปฏิบัติงาน
การประชุมสภาทองถิ่น
การประชุมสภาทองถิ่นอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ตามขอ ๕ วรรคหนึ่งไดบัญญัติใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการมีอํานาจตีความ
วินิจฉัยกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการตามระเบียบวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
กรณีที่มีปญหาโตแยงการปฏิบัติตามระเบียบหรือระเบียบไมไดกําหนดไวก็ใหประธานสภาทองถิ่นเปนผูวินิจฉัย
และใชบังคับไปพลางกอนแลวใหประธานสภาทองถิ่นนําขอโตแยงนี้เสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัยสั่ง
การหรือใชบังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้นและใหผูวาราชการจังหวัดรายงานตอปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาสําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหเสนอตอนายอําเภอทราบเพื่อวินิจฉัยสั่งการหรือใชบังคับเฉพาะใน
การประชุ ม คราวนั้ น และให ร ายงานต อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เพื่ อ เสนอปลั ด กระทรวงมหาดไทยพิ จ ารณา
(ตามขอ ๕ วรรคสอง)
๑. การประชุมสภาครั้งแรก
ตามระเบียบขอ๖ใหนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดกําหนดใหสมาชิกสภามีการประชุม
สภาครั้ งแรกภายใน ๑๕ วันนั บแตป ระกาศผลการเลือกตั้งสมาชิ กครบตามจํานวนแล วสิ่ งที่ตองทําในการ
ประชุมสภาครั้งแรกคือ
๑. ปฏิญาณตนในที่ประชุม
๒. เลือกประธานสภาทองถิ่น
๓. เลือกรองประธานสภาทองถิ่น
๔. เลือกเลขานุการสภาทองถิ่น
๕. กําหนดสมัยประชุมสามัญของปนั้นและกําหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปถัดไป
๑.๑ผูดารงตําแหนงชั่วคราว
ตามระเบียบขอ๗ในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งแรกกําหนดใหมีผูดารงตําแหนงชั่วคราวดังนี้
๑) ประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว
ใหสมาชิกสภาที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมสภาเปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวแตหาก
ผูมีคุณสมบัติตาม (๑) ไมยอมทําหนาที่ใหผูมีอายุสูงสุดรองลงมาทําหนาที่แทนและในกรณี
ที่มีสมาชิกสภามีอายุสูงสุดเทากันมากกวา๑คนใหใชวิธีจับสลาก
๑.๑) หนาที่ประธานสภาชั่วคราว
(๑) นําสมาชิกกลาวคาปฏิญาณตน
(๒) ดําเนินการเลือกประธานสภาทองถิ่น
(๓) รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาทองถิ่นใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายใน
๗ วันนับแตวันที่สภาลงมติ

-๒๑.๒) การพนจากตําแหนงประธานสภาชั่วคราว
การพนจากตําแหนงประธานสภาชั่วคราวนั้นกําหนดใหพน จากตําแหนงในกรณีที่ผูวาราชการ
จังหวัดมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาล
๒) เลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราว
ใหปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเลขานุการสภาทองถิ่นในครั้งนั้น
๑.๒ การเลือกประธานสภาทองถิ่นรองประธานสภาทองถิ่นและเลขานุการทองถิ่น
๑) การเลือกประธานสภาทองถิ่น
การเลือกประธานสภาทองถิ่นประกอบไปดวยวิธีการการเสนอชื่อการลงคะแนนการตรวจนับ
คะแนนการรายงานผลโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑.๑) การเสนอชื่อ
ตามขอ๘วรรคหนึ่งกําหนดใหสมาชิกสภาสามารถเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งให
เปนประธานสภาดังนี้
(๑) สมาชิกสภา ๑ คนสามารถเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภาไดเพียง
๑ชื่อ
(๒) ผูที่ถูกเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอยางนอย ๒ คน
(๓) หากมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภาเพียง ๑ คนใหถือวาผูนั้น
ไดรับเลือก (ตามระเบียบขอ๑๔)
๑.๒) การลงคะแนน
ใหสมาชิกสภาเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูถูกเสนอจํานวน๑ชื่อและใหสมาชิกสภาหยอน
บัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับตามขอ ๗๕ วรรคสามโดยประธานสภาเปนผูเรียก
สมาชิกสภาตามลําดับอักษรนาซองมาใสในหีบทีจ่ ัดไวตอหนาประธานที่ประชุม
๑.๓) การตรวจนับคะแนน
ประธานชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไมนอยกวา๒คนมาชวยนับโดยที่ผูไดรับเลือกมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) เปนผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด
(๒) หากมีผูที่ไดรับคะแนนเทากันใหลงคะแนนใหมโดยวิธีเดิมอีกครั้ง (ตาม ๑.๒)
(๓) หากคะแนนยังเทากันอีกใหใชวิธีจับสลากโดยวิธีการจับสลากนี้ใหเปนไปตามระเบียบขอ
๘ วรรคสามดังนี้
(๓.๑) ประธานชั่วคราวจัดใหตกลงกันวาใครจะจับสลากกอน
(๓.๒) ถาตกลงกันไมไดใหประธานชั่วคราวจับสลากวาใครจะจับสลากกอน
(๓.๓) บัตรสลากตองมีชนิดสีขนาดเหมือนกันมีจํานวนเทาคนที่มีคะแนนสูงสุดเทากันและ
เขียนวา“ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น”๑ บัตรนอกนั้นเปน“ไมไดรับเลือกเปน
ประธานสภาทองถิ่น”
๑.๔) การรายงานผล
ประธานสภาชั่วคราวมีหนาที่รายงานผลตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๗ วันนับแตวันเลือก

-๓๒) การเลือกรองประธานสภาทองถิ่น
เมื่อมีการเลือกประธานสภาไดแลวใหสภาทองถิ่นดําเนินการเลือกรองประธานสภาและ
เลขานุการสภาซึ่งการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภานี้จะตองเลือกในการประชุม
สภาครั้งแรกจํานวนรองประธานสภาสามารถมีไดตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งองคการบริหาร
สวนจังหวัดใหมีรองประธานสภาไดจํานวน๒คน
๒.๑) การเสนอชื่อ
วิธีการเลือกรองประธานสภาใหใชวิธีเดียวกับการเลือกประธานสภาตามระเบียบขอบังคับขอ
๘วรรคหนึ่งแตกรณีที่มีคะแนนเทากันเปนครั้งที๒่ ใหประธานเปนผูชี้ขาด
๒.๒) การรายงานผล
ประธานชั่วคาวมีหนาที่รายงานผลตอผูวาราชการจังหวัดภายใน๗วันนับแตวันเลือก
๓) การเลือกเลขานุการสภาทองถิ่น
วิธีการเลือกเลขานุการสภาใหประธานสภาใชวิธีเดียวกับการเลือกรองประธานสภาตาม
ระเบียบบังคับขอ๑๓วรรคหนึ่งมาใชบังคับการเลือกเลขานุการสภาใหเลือกจากสมาชิกสภา
หรือพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นและเมื่อไดเลขานุการสภาแลวใหเลขานุการสภา
ชั่วคราวพนจากตําแหนง
๔) กรณีตําแหนงวางลง
ตามระเบียบขอ ๑๕ ไดกําหนดวาเมื่อประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่นพน
จากตําแหนงกอนครบอายุสภาใหสภาดําเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาแทน
ในตําแหนงที่วางภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
๒. อํานาจหนาที่
๒.๑ ประธานสภาทองถิ่น
ตามระเบียบขอ ๑๖ ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๑) ดําเนินกิจการของสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด
๒) เปนประธานของที่ประชุมสภาทองถิ่นเวนแตในขณะที่เขากลาวอภิปรายสนับสนุนหรือ
คัดคานญัตติในที่ประชุมสภาทองถิ่น
๓) บังคับบัญชาการงานในสภาทองถิ่น
๔) รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถิ่น
๕) เปนผูแทนสภาทองถิ่นในกิจการภายนอก
๖) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดไวหรือตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
๒.๒ รองประธานสภาทองถิ่น
ตามระเบียบขอ ๑๗ รองประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจหน าที่ในการชว ยประธานสภาทองถิ่นตาม
อํา นาจหน า ที่ ข องประธานสภาท อ งถิ่ น ที่ กํา หนดไว ห รื อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ป ระธานสภาท อ งถิ่ น
มอบหมาย
๒.๓ เลขานุการสภา
ตามระเบียบขอ๑๘เลขานุการสภามีหนาที่ดังนี้
๑) แจงนัดประชุมสภาทองถิ่นตามคาสั่งของประธานสภาทองถิ่น

-๔๒) ชี้แจงกฎหมายระเบียบขอบังคับประกาศคําสั่งหนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติ
ซึ่งเกี่ยวของกับกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอที่ประชุมสภาทองถิ่น
๓) ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นจัดทาระเบียบวาระการประชุมสภาทองถิ่น
๔) เชิญประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหนาที่
๕) จัดทารายงานการประชุมสภาทองถิ่น
๖) เก็บรักษาขอมูลขาวสารหรือเอกสารของสภาทองถิ่นแตจะเปดเผยไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจากประธานสภาทองถิ่น
๗) ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
๘) ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นในการรักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถิ่น
๙) หนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี่หรือกระทากิจการอื่นตามที่ประธานสภาทองถิ่น
มอบหมายในการประชุมสภาถาไมมีเลขานุการสภาหรือมีแตไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหสภาเลือกสมาชิกสภาคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาชั่วคราวโดยใชวิธีการเลือก
ตามระเบียบขอ ๑๓ และขอ ๒๖ วรรคสอบมาใชบังคับโดยอนุโลมเวนแตการลงคะแนนเลือก
ใหกระทําดวยวิธีการยกมือ
๓. การประชุมสภาทองถิ่น
การประชุมสภาทองถิ่นมี ๔ ประเภทคือ ๑) การประชุมสภาสมัยแรก ๒) การ
ประชุมสามัญ๓) การประชุมวิสามัญและ ๔) การเรียกประชุมกรณีไมมีประธานสภาหรือประธานสภา
ไมเรียกประชุมโดยจะไดกลาวในรายละเอียดตอไปในสวนของการกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําปใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้น
จะเริ่มเมื่อใดแตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วันและใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป
สมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วันเมื่อสภาทองถิ่นมีมติแลวใหประธานสภาทองถิ่นทําเปนประกาศ
ของสภาทองถิ่นและปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีที่
ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไวหรือไมไดกําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปสมัยแรกในป
ถัดไปหรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําปหรือวันเริ่มประชุมสามัญประจําป
ที่กําหนดไวแลวใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอื่นหรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ไดการประชุมสภาทองถิ่นประกอบไปดวย ๓ ประเภทดังนี้
๓.๑ การประชุมสภาครั้งแรก
ไดกลาวรายละเอียดไปแลวตามหัวขอ ๑
๓.๒ การประชุมสามัญ
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตามมาตรา ๒๒ ได กํ า หนดให มี จํ า นวนสมั ย ประชุ ม ได ป ล ะ ๒ สมั ย
ม า ต ร า ๒ ๒ ว ร ร ค สี่ แ ห ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด พ .ศ .๒ ๕ ๔ ๐
(แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน) ไดบัญญัติให
(๑) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดสมัยประชุมสามัญไดมีกําหนดไมเกิน ๔๕ วัน
(๒) แตกรณีจําเปนสามารถขยายเวลาไดโดยใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสั่ง
ขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกิน ๑๕ วัน

-๕๓.๓ การประชุมวิสามัญ
เปนการประชุมนอกสมัยการประชุมสามัญโดยมีความจําเปนของการประชุมเพื่อประโยชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้นองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๒๕ แหง
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน) ได
บัญญัติให
(๑) ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนสมัยวิสามัญก็ได
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน
ไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยูยื่นคํารอง
ตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอเปดประชุมสมัยวิสามัญได
(๓) สมัยประชุมมีกําหนดไมเกิน ๗ วัน
(๔) หากตองการขยายเวลาออกไปอีกตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา๑ใน๓ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเทาที่มีอยูและใหขยายออกไปไดอีกไมเกิน๗วัน
๓.๔ การเรียกประชุมกรณีไมมีประธานสภาหรือประธานสภาไมเรียกประชุม
องคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๒๔ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน) ไดบัญญัติวาในกรณีไมมีประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมเรียกประชุมตาม
กฎหมายใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดและปดประชุม
๔. การเรียกประชุมสภาทองถิ่น
๑) ใหประธานสภาทําหนังสือแจงสมาชิกสภาทองถิ่นทราบลวงหนาและปดประกาศไวในที่
เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนกําหนดวันเปดสมัยประชุมไมนอย
กวา ๓ วันยกเวนการประชุมเรงดวนจะแจงกําหนดใหปดประกาศไดนอยกวา ๓ วันแต
ตองไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมงกอนกําหนดเวลาเปดสมัยประชุม
๒) บอกนัดในที่ประชุมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูไมไดมาประชุมใหทราบลวงหนา
ดวย
๓) กรณีประชุมเรงดวนสามารถนัดประชุมลวงหนานอยกวา๓วันไดแตตองไมนอยกวา ๒๔
ชั่วโมงกอนกําหนดเวลาเปดสมัยประชุมและตองระบุเหตุอันรีบดวนในหนังสือดวย
๔.๑ สิ่งที่ตองปฏิบัติในการเรียกหรือนัดประชุม
๑) สงระเบียบวาระไปพรอมกันเวนแตมีเหตุรีบดวนใหแจงในขณะเปดประชุม
๒) ประชาสัมพันธกําหนดวันเวลาและเรื่องใหประชาชนทราบ
หมายเหตุ การจัดระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามขอ ๒๗
๔.๒ สิทธิของประชาชนในการเขาฟงการประชุม
ตามระเบียบขอ ๒๔ วรรคสองกําหนดใหประชาชนมีสิทธิเขาฟงการประชุมสภาทองถิ่นได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภาทองถิ่นกําหนด (เปนระเบียบของสภาทองถิ่น)

-๖๔.๓ สิ่งที่ตองดําเนินการในการประชุมสภา
ตามระเบียบขอ ๒๕ กําหนดให
๑) เมื่อถึงกําหนดเวลานัดเลขานุการสภาใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาเขาหอง
ประชุม
๒) ใหประธานตรวจดูวาสมาชิกสภาเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม
๓) การนับองคประชุม
(๑) หากสมาชิกสภาไมไดลงชื่อแตเขารวมประชุมใหถือวามาประชุม
(๒) หากสมาชิกสภาลงชื่อไวแตไมไดเขารวมประชุมไมใหนับและถือวาขาด
ประชุม
๔) ถาไมครบองคประชุมและพนกําหนดเวลานัด๑ชั่วโมงใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหประธานสภาสั่งเลื่อนการประชุม
(๒) ใหถือวาสมาชิกสภาไมอยูขาดประชุม
๕) การแจงเลื่อนการประชุมใหใชวิธีเกี่ยวกับการนัดประชุม
๔.๔ ประธานในที่ประชุมสภา
๑) ปกติใหประธานสภาและรองประธานสภาตามลาดับเปนประธานที่ประชุม
๒) ในกรณีประธานสภาและรองประธานสภาไมอยูหรือไมยอมปฏิบัติหนาที่
(๑) ใหสมาชิกอายุสูงสุดหรือรองลงมาตามลาดับ
(๒) เปนประธานชั่วคราวเพื่อเลือกสมาชิกกันเองเปนประธานที่ประชุมคราวนั้น
(๓) วิธกี ารเลือกใหเสนอชื่อแลวลงคะแนนโดยวิธียกมือ
๓) เมื่อประธานสภา / รองประธานสภา / ยอมเขามาปฏิบัติหนาที่ในระหวางการเลือก
ใหระงับการเลือกถาเลือกไดแลวใหผูไดรับเลือกพนหนาที่และใหประธานสภา / รอง
ประธานสภาเปนประธานที่ประชุมตอไป
๔.๕ การประชุมตามระเบียบวาระ
๑) ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระเวนแตที่ประชุมสภาจะตกลงกันเปนอยางอื่นใน
การประชุมคราวนั้นและโดยทั่วไปวาระการประชุมจะเรียงลาดับกอนหลังดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) กระทูถาม
(๔) เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
(๕) เรื่องที่เสนอใหม
(๖) เรื่องอื่นๆ
๒) การสั่งปดประชุมประธานจะสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระไมไดเวนแตกรณีเกิด
เหตุอลเวงตามระเบียบขอ ๑๒๑ ถาประธานฝาฝน (สั่งปดกอน) ใหสมาชิกสภาจํานวนไมนอย
กวากึ่งหนึ่งที่มีอยูในที่ประชุมเห็นวาใหเปดประชุมตอไปใหประชุมตอไปตามระเบียบวาระจน
หมดและใหรองประธานสภาเปนประธานที่ประชุมถารองประธานสภาไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดใหสมาชิกเลือกกันเองเปนประธานที่ประชุม (วิธีการตามระเบียบขอ ๒๖

-๗๓) วาระการประชุมที่ยังไมไดประชุมใหประธานสภาจัดวาระนั้นเขาในระเบียบวาระการ
ประชุมในครั้งตอไป
๔.๖ การพักประชุม
ตามระเบียบขอ ๓๐ จะพักการประชุมไดตอง
๑) ประธานสภาเห็นเปนการสมควร
๒) สั่งพักการประชุมไวชั่วคราวก็ได (ควรกําหนดเวลาใหชัดเจน)
๔.๗ การประชุมโดยเปดเผย-ลับ
การประชุมปกติเปนการประชุมโดยเปดเผยเวนแต
๑) กฎหมายหรือระเบียบกําหนดใหประชุมลับเชนประชุมเพื่อพิจารณาความ
ประพฤติของสมาชิกสภา(แตผูที่ถูกอภิปรายอาจขอใหประชุมเปดเผยได)
๒) ผูบริหาร / สมาชิกไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของที่ประชุมรองขอใหประชุมลับโดยทํา
เปนหนังสือ /เสนอดว ยวาจาในการประชุม (ระเบี ยบขอ ๓๑ วรรคสอง)
(ไมตองขอมติ)
การประชุมลับ

ประธานสภาสั่งใหผูไมมีสวนเกี่ยวของออกจากที่ประชุมจนพนระยะที่จะฟงการประชุมได
ตามระเบียบขอ ๓๒ ระบุวาการประชุมสภาทองถิ่นเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิกสภาทองถิ่น
เนื่องจากเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิกอยูหรือเรื่องที่
สมาชิกสภาทองถิ่นถูกกลาวหาวากระทาผิดตามความในหมวด ๙ แหงระเบียบนี้ใหประชุมลับเวนแตสมาชิก
สภาทองถิ่นผูถูกลาวหาจะขอใหประชุมเปดเผย
๔.๘ รายงานการประชุม
๑) ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานไดตรวจสอบ
๒) ทําสําเนารายงานที่ไดตรวจสอบแลว (อยางนอย ๒ ฉบับ) ใหสมาชิกตรวจดูกอนเวลา
ประชุมไมนอยกวา ๑ วันเพือ่ ใหสภาทองถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น
๓) การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของที่ประชุมสภาทองถิ่นรายงาน
การประชุมสภาทองถิ่นทุกครั้งอยางนอยจะตองมีรายชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นมาประชุม
ลาประชุมและขาดประชุม
๔) ใหประธานสภาลงชื่อเปนหลักฐานวาสภารับรองแลว
๕) การเปดเผยรายงานการประชุมลับเปนไปตามมติของสภาโดยใหเลขานุการสภาทองถิ่น
ปดประกาศรายงานการประชุมที่สภาทองถิ่นมีมติรับรองแลวในที่เปดเผย ณ สํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหประชาชนทั่วไปทราบ
๖) ขอความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภา
ทองถิ่นทั้งหมดเทาที่มีอยูอาจเสนอญัตติดวยวาจาขอมิใหโฆษณาถาที่ประชุมสภาทองถิ่น
มีมติเห็นชอบก็ใหเปนไปตามที่รองขอ

-๘๗) รายงานการประชุมสภาทองถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไมได
ตรวจสอบหรือสภายังไมไดรับรองหรือที่สภาทองถิ่นไดรับรองแลวแตประธานสภา
ทองถิ่นยังไมไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานเพราะเหตุครบอายุของสภาทองถิ่นหรือมีการ
ยุบสภาทองถิ่นใหเลขานุการสภาทองถิ่นบันทึกเหตุการณนั้นไวและเปนผูรับรองรายงาน
การประชุมนั้น
๘) การเปดเผยรายงานการประชุมลับใหเปนไปตามมติของสภาทองถิ่น
๕. การเสนอญัตติ
ญัตติมี ๒ ประเภทคือ
๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาทองถิ่นและ
๒) ญัตติรางขอบัญญัติการเสนอ
ญัตติมรี ะเบียบดังนี้
๑) การเสนอญัตติตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถิ่นและมีสมาชิกสภา
ทองถิ่นรับรองอยางนอย๒คนเวนแตมีสมาชิกนอยกวา๘คนใหสมาชิกรับรอง๑คน
๒) กรณีส มาชิ กเสนอญัต ติ ร างข อบั ญญั ติ เ กี่ ย วกับ การเงิน ต องให ผู บ ริ ห ารรั บ รองด ว ย
(รางขอบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตามระเบียบขอ๔๔)
๓) การเสนอญัตติรางขอบัญญัติใดถาผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอหรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเสนอตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถิ่นไมตองมีผูรับรอง
๔) ญัตติที่อาจเสนอดวยวาจาแตตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองดังนี้
(๑) ขอใหรับรองรายงานการประชุม
(๒) ขอใหรับรองรายงานอื่นๆของคณะกรรมการ
(๓) ขอใหปรึกษาเปนการดวนหรือญัตติขอใหพิจารณารางขอบัญญัติสามวาระรวดเดียว
ตามระเบียบขอ๔๕
(๔) ญัตติที่ไดกําหนดไวในระเบียบ ขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง
(๕) ญัตติที่ประธานสภาทองถิ่นเห็นควรอนุญาตการบรรจุญัตติที่เสนอดวยวาจาตามวรรคหา
ใหประธานสภาทองถิ่นบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น
๕) วิธีการเสนอญัตติ
(๑) ยกมือขึ้นพนศีรษะเมื่อประธานอนุญาตจึงกลาวไดณที่ของตนหรือที่จัดไว
(๒) การรับรอง:วิธียกมือขึ้นพนศีรษะ
๖) การบรรจุญัตติ
(๑) ประธานสภาตองบรรจุญัตติที่เสนอมาเขาระเบียบวาระภายในเวลาอันสมควรใน
สมัยประชุมนั้น
(๒) ญัตติที่เสนอดวยวาจาประธานสภาตองบรรจุเขาระเบียบวาระในการประชุม
คราวนั้น
(๓) กรณีที่มีเหตุจําเปนใหไมสามารถบรรจุญัตติเขาระเบียบวาระการประชุมสภาได
ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไปและใหแจงเหตุจําเปน
นั้นตอสภาทองถิ่นในสมัยประชุมนั้น

-๙๗) หามมีการเสนอญัตติอื่นในขณะที่สภาทองถิ่นกาลังประชุมเพื่อปรึกษาญัตติใดอยูยกเวน
(๑) ขอแปรญัตติรางขอบัญญัติที่ไมใชรางขอบัญญัติงบประมาณ
(๒) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมการสภาทองถิ่นตามหมวด ๘ แหงระเบียบนี้
(๓) ขอใหลงมติ
(๔) ขอใหแยกประเด็นพิจารณาหรือแยกประเด็นลงมติ
(๕) ขอใหปดอภิปราย
(๖) ขอใหเปดอภิปรายตอไป
(๗) ขอใหเลื่อนการปรึกษา
(๘) ขอใหประธานสภาทองถิ่นพิจารณาใชอํานาจตามขอ ๑๑๘ ขอ ๑๒๐ หรือขอ ๑๒๑ ตาม
ระเบียบนี้
(๙) ขอใหบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายใหอํานาจไว
(๑๐) ขอใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาถาที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติใหยกเรื่องอื่นขึ้น
ปรึกษาญัตติเดิมเปนอันตกไปเวนแตญัตตินั้นเปนญัตติเกี่ยวดวยกับขอบัญญัติ
๖. รางขอบัญญัติ
รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกประกอบดวย
๑) หลักการของรางขอบัญญัติ
๒) เหตุผลที่เสนอรางขอบัญญัติ
๖.๑ การเสนอรางขอบัญญัติ
เมื่อประธานสภาทองถิ่นไดรับญัตติรางขอบัญญัติที่เสนอมาและตรวจเห็นถูกตอง
ตามระเบียบการประชุมนี้แลวตองสงสําเนาใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นลวงหนาไมนอย
กวา ๓ วันกอนการประชุมยกเวนกรณีประชุมรีบดวนตองแจงลวงหนาไมนอยกวา
๒๔ ชั่วโมงกอนเวลาประชุม
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดออกขอบัญญัติทองถิ่นชั่วคราวตองนําเสนอ
ขอบัญญัติทองถิ่นชั่วคราวนั้นเขาระเบียบวาระกอนรางขอบัญญัติอื่น
๖.๒ การพิจารณารางขอบัญญัติ
๑) การพิจารณารางขอบัญญัติตองพิจารณาเปน๓วาระแตที่ประชุมสภาจะอนุมัติให
พิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไดโดยผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวน
ไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ไดเมื่อที่
ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวแลวการพิจารณาวาระที่
๒ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยใหประธานที่
ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
๒) การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไมได
และในการพิจารณาวาระที่ ๒ ตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไมนอย
กวา ๒๔ ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณนั้น

-๑๐๓) วาระการพิจารณา
(๑) วาระที่ ๑ เรื่องรับหรือไมรับหลักการและหามใหมีการลงมติกอนที่
สมาชิกสภาไดอภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแลวหรือสภาจะให
คณะกรรมการสภาพิจารณากอนรับหลักการก็ได
(๒) วาระที่ ๒ ควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไวโดยเฉพาะอยางยื่นราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
ถาสภาไมรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณ
๑) ใหประธานสภานําปรึกษาเพื่อเลือกสมาชิกเปนกรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติ
(นําวิธีการเลือกในขอ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภามาใชบังคับโดยอนุโลม)
๒) แจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาขอยุตติฝาย
สภาทองถิ่นใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายใน๓วันนับแตวันที่สภาไมรับหลักการ
๓) แจงมติใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในวันถัดจากวันมีมติ
๖.๓รางขอบัญญัติตกไป
๑) รางขอบัญญัติที่สภาไมรับหลักการ
๒) รางขอบัญญัติที่สภาลงมติไมใหตราเปนขอบัญญัติ
ผลเมื่อรางขอบัญญัติตกไป
๑) ถือวารางขอบัญญัตินั้นตกไปเวนแตกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น
๒) หามเสนอญัตติรางขอบัญญัติที่มีหลักการเดียวกันในสมัยประชุมนั้นอีกเวนแต
ประธานสภาอนุญาตเมื่อเหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไป
๖.๔ การถอนญัตติคําแปรญัตติแกไขขอความหรือขอถอนชื่อ
การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติจะกระทําเมื่อ
๑) ตองการแกไขขอความในญัตติรางขอบัญญัติที่เปลี่ยนหลักการ
๒) ขอถอนชื่อจาการเปนผูรับรองหรือผูรวมเสนอญัตติ
จะกระทําเมื่อใดก็ไดเวนแตไดจัดเขาระเบียบวาระแลวจะทําไดตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมสภา
หรือที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (คําแปรญัตติชั้นคณะกรรมการฯ) กรณีถือวาถอนญัตติ
๑) ถึงวาระพิจารณาแลวผูเสนอหรือผูแปรญัตติไมขออภิปรายหรือไมอยูใน
ที่ประชุมสภาใหถือวาไดถอนญัตติ / คําแปรญัตตินั้น
๒) กรณีผูบริหารเสนอญัตติ / แปรญัตติอาจมอบหมายใหรองนายกฯเลขาฯ
ที่ปรึกษาฯเปนผูอภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทนก็ไดแตตองทําเปนหนังสือ
๗. การอภิปราย
๗.๑ การกลาวถอยคําในที่ประชุมสภา
๑) สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอที่ประชุมสภาทองถิ่นใหยก
มือขึ้นพนศีรษะเมื่อประธานสภาทองถิ่นอนุญาตแลวจึงกลาวไดโดยใหยืนกลาว
ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไวก็ไดและตองกลาวกับประธานสภาทองถิ่นใหใช
เวลาตามสมควรหากใชเวลาเกินสมควรและมีผูอื่นจะอภิปรายตอไปประธานอาจ
สั่งใหหยุดไดเมื่ออภิปรายมา ๑๐ นาทีแลว (ตามระเบียบขอ ๖๗ )

-๑๑๒) การอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กาลังปรึกษาหามกลาวขอความซ้ําหรือนอกประเด็น
๓) หามใชคาหยาบคายใสรายปายสีผูใด
๔) หามกลาวถึงชื่อบุคคลใดๆเวนแตหากจําเปน
๕) หามนําเอกสารมาอานในที่ประชุมฟงเวนแตจําเปน
๖) หามนําวัตถุใดๆเขามาแสดงเวนแตประธานอนุญาต
๗.๒ การอนุญาตใหอภิปรายและลําดับการอภิปราย
๑) ใหผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติอภิปรายกอนกรณีมีหลายคนใหประธานอนุญาต
ใหอภิปรายครั้งละ ๑ คน
๒) ผูคัดคาน (ถามี)
๓) ผูสนับสนุนผูเสนอหรือผูแปรญัตติ
๔) ผูสนับสนุนผูคัดคานใหอภิปรายสลับกันถาไมมีอีกฝายก็ไหฝายนั้นอภิปราย
ตอเนื่องได
๗.๓ การปดอภิปราย
การปดอภิปรายจะกระทําไดเมื่อ
๑) ไมมีผูใดจะอภิปรายตอไป
๒) ประธานเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลวประธานเสนอใหวินิจฉัยวา
ควรปดอภิปรายหรือไมเวนแตอภิปรายกรณีสมาชิกถูกกลาวหาตามขอ
๗๒ ใหอภิปรายจนหมดขอสงสัยหามรวบรัดอภิปราย
๓) เมื่อปดอภิปรายแลวใหประธานเสนอใหลงมติ
๗.๔ การรักษาระเบียบการประชุม
๑) เมื่อประธานเตือนสมาชิกตองปฏิบัติตามทันที (ตามระเบียบขอ๖๖)
๒) เมื่อเห็นวามีผูกระทําผิดระเบียบการประชุมสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดอาจยืนหรือยกเมื่อรองขอตอประธานใหวินิจฉัย
๓) คําวินิจฉัยเปนเด็ดขาดและหามอภิปรายในเรื่องนี้อกี
(ตามระเบียบขอ๗๐)
๔) ขณะอภิปรายถาประธานยืนใหสมาชิกระงับการอภิปรายแลวนั่งลงทันที
และสมาชิกตองฟงประธาน
๘. การลงมติสภา
๘.๑ วิธีการออกเสียงลงคะแนน
๑) เปดเผยใหใชวิธียกมือพนศีรษะเวนผูบริหาร / สมาชิกไมนอยกวา๓คนเสนอใหใช
วิธียืนขึ้นหรือเรียกชื่อตามลาดับอักษรและที่ประชุมเห็นชอบ
๒) ลับ
(๑) ในกรณีกฎหมายกําหนดใหออกเสียงลงคะแนนลับ
(๒) ในกรณีผูบริหาร/สมาชิกไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ที่อยูในที่ประชุมเสนอให
ออกเสียงลับและสภาเห็นชอบ
๓) วิธีการเขียนเครื่องหมายบนกระดาษใสกลองที่จัดใหแลวประธานเรียกชื่อตามลา
ดับอักษรนําซองมาใสหีบดวยตนเองตอหนาประธาน

๘.๒ การลงมติ
๑) กอนลงประธานตองตรวจสอบวาครบองคประชุมหรือไมถาไมครบลงมติไมได
๒) หลัก“หนึ่งคนหนึ่งเสียง”
๓) ประธานที่ประชุมออกเสียงในฐานะสมาชิกโดยไมตองลงจากที่นั่งประธานก็ได
๔) ใหลงมติในญัตติสุดทายกอนและใหถือเอาคะแนนเสียงมากที่สุดเปนเกณฑ
๕) กรณีประธานถามและไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่นถือวาเห็นชอบ
๖) กรณีสมาชิกเขามาเมื่อเริ่มลงคะแนนแลว
(๑) กรณีเปดเผย - มีสิทธิออกเสียงรวมกับฝายที่ยังนับคะแนนไมเสร็จได
(๒) กรณีลับ - มีสิทธิออกเสียงไดกอนประธานสั่งใหนับคะแนน
๘.๓ การนับคะแนนและประกาศลงคะแนน
๑) เมื่อนับเสร็จแลวประธานตองประกาศคะแนนทันทีใหประกาศดวยวาไดคะแนน
ขางมากจนครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม
๒) ใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑเวนแตกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่นกรณีคะแนน
เทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงชี้ขาดและอาจบอกเหตุผลดวย
หรือไมก็ได
๙. กระทูถาม

๙.๑ ความหมายและประเภทกระทู
กระทูถามคือคําถามซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผูบริหารทองถิ่นเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริ งหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของผูบริห ารทองถิ่นกระทูถามมี ๒
ประเภทคือ
๑) กระทูถามทั่วไป
๒) กระทูถามดวน
๙.๒ หลักเกณฑการตั้งกระทูถาม
๑) แตละกระทูที่ผูตั้งและซักถามไดเพียงคนเดียว
๒) ในการประชุมครั้งหนึ่งคนหนึ่งตั้งได๑กระทูยกเวนประธานสภาอนุญาต
๓) ตองไมมีลักษณะตองหาม ๘ ประการดังนี้
(๑) มีความเชิงประชดเสียดสีหรือแกลงกลาวใสราย
(๒) เคลือบคลุมหรือเขาใจยาก
(๓) ในเรื่องที่ไดตอบแลวหรือไดชี้แจงแลววาไมตอบหรือที่ตกไป
(๔) เปนเรื่องที่มีประเด็นคําถามซ้ํากับกระทูถามซึ่งมีผูเสนอมากอน
(๕) เพื่อใหออกความเห็น
(๖) ในปญหาขอกฎหมาย
(๗) ในเรื่องไมเปนสาระสําคัญ
(๘) เพื่อทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใดๆเวนแตที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ราชการ
๔) ทาเปนหนังสือ (แนบทายระเบียบ) และยื่นตอประธานสภาเพื่อเสนอลวงหนา
และใหประธานสภาสงกระทูใหผูบริหารเตรียมตอบพรอมบรรจุเขาระเบียบวาระ
ภายใน ๗ วันนับแตสงกระทูใหผูบริหาร

-๑๒๙.๓ กระทูถามดวน

๑) กระทูถามดวนตองเปนเรื่องเกี่ยวประโยชนสําคัญหรือเหตุฉุกเฉินจําเปนเรงดวน
กระทบประชาชนอยางรายแรงที่จะตองรีบชี้แจงและดําเนินการโดยทันที
๒) ประธานตองรีบสงใหผูบริหารเตรียมตอบพรอมกับกําหนดเวลาตามความสําคัญ
และความสนใจของประชาชน
๓) ประธานตองอนุญาตใหถามกระทูถามดวนกอน (ตามลําดับ)
๔) เมื่อผูบริหารตอบแลวผูตั้งกระทูซักถามไดอีก ๓ ครั้ง

๙.๔ การสิ้นผลของกระทูถาม
๑) การถอนกระทูถาม
(๑) ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิถอนเมื่อใดก็ไดและหามผูนั้นยื่นกระทูถามในเรื่อง
นั้นอีก
(๒) ผูตั้งกระทูถามไมถาม/ไมอยูเมื่อถึงระเบียบวาระใหถือวาถอนกระทูถาม
นั้น
๒) กระทูถามตกไปเมื่อสมาชิกภาพของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลงใหถือวากระทูถามตก
ไป
๙.๕ การตอบกระทูถาม
๑) ผูบริหารมีสิทธิไมตอบเมื่อเห็นวาเปนเรื่องที่ยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ประโยชนสําคัญของทางราชการโดยตองใหสภาทราบภายใน ๗ วัน
๒) ผูบริหารขอเลื่อนการตอบไดและขอใหที่ประชุมโดยตองชี้แจงเหตุผลพรอม
กําหนดเวลาที่จะตอบหากนานเกินไป (สภามีสิทธิกําหนดเวลาใหตอบได)
๙.๖ กระทูที่ยังไมตอบระงับไป
๑) ครบวาระสภาทองถิ่น
๒) ยุบสภาทองถิ่น
๓) ปดสมัยประชุม
๔) ผูบริหารพนจากตําแหนง
๑๐. คณะกรรมการสภาทองถิ่น
คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี ๒ ประเภท คือ
๑) คณะกรรมการสามัญประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่นมีจํานวน ๓ -๗ คน
๒) คณะกรรมการวิสามัญประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถิ่นมีจํานวน ๓-๗ คน กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดบุคคลที่
ไมไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนคณะกรรมการวิสามัญทั้ง
คณะไมได
๑๐.๑ หนาที่ของคณะกรรมการสภาทองถิ่น
คณะกรรมการสภาทองถิ่นมีหนาที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในกิจการของ
สภาทองถิ่นแลวรายงานตอสภาทองถิ่นสภาทองถิ่นอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณากิจการของ
สภาทองถิ่นเปนกรณีเศษ คณะกรรมการสภาทองถิ่นสามารถตั้งคณะอนุกรรมการสภาทองถิ่นไดตามสมควร

-๑๓๑๐.๒ การเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น
๑) การเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นก็ได
๒) ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอย
กวา ๒ คนสวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง
๓) การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจากัดจํานวนเวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น
๔) สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่
ของสภาทองถิ่นดังนี้
(๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
(๔) คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร
๑๐.๓ การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสภาทองถิ่น
คณะกรรมการสภาทองถิ่นจะพนจากตําแหนงเมื่อ
๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถิ่น
๒) ตาย
๓) สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นของผูนั้นสิ้นสุดลง
๔) เลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นขึ้นใหมหรืองานที่ไดรับมอบหมายเสร็จ
สิ้นลง
๕) สภาทองถิ่นมีมติใหพนจากหนาที่
**********************

