สารบัญ
๑. การประชุมสภาครั้งแรก
๑.๑ ผูดารงตําแหนงชั่วคราว
๑.๒ การเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น และเลขานุการทองถิ่น
๒. อํานาจหนาที่
๒.๑ ประธานสภาทองถิ่น
๒.๒ รองประธานสภาทองถิ่น
๒.๓ เลขานุการสภา
๓. การประชุมสภาทองถิ่น
๔. การเรียกประชุมสภาทองถิ่น
๕. การเสนอญัตติ
๖. รางขอบัญญัติ
๗. การอภิปราย
๘. การลงมติสภา
๙. กระทูถาม
๑๐. คณะกรรมการสภาทองถิ่น
**********************

๑
๑
๒
๔
๔
๔
๔
๕
๖
๙
๑๐
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

คํานํา
“คูมือการปฏิบัติงานการประชุมสภาทองถิ่น” เปนการสรุป รวบรวมขั้นตอน และวิธีการในการ
ปฏิบัติ งานการประชุมสภา ซึ่งเปนการดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด ของฝายการประชุ ม
กองกิจการสภาองคการบริหารส วนจังหวั ด องคการบริห ารสวนจั งหวัดอางทอง โดยจัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมือ
แนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
ฝายการประชุม

๑

คูมือปฏิบัติงาน
การประชุมสภาทองถิ่น
****************************
การประชุมสภาทองถิ่นอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ตามขอ ๕ วรรคหนึ่งไดบัญญัติใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการ มีอํานาจตีความ วินิจฉัย
กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการตามระเบียบวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
กรณีที่มีปญหาโตแยงการปฏิบัติตามระเบียบ หรือระเบียบไมไดกําหนดไวก็ใหประธานสภาทองถิ่นเปน
ผูวินิจฉัยและใชบังคับไปพลางกอน แลวใหประธานสภาทองถิ่นนําขอโตแยงนี้เสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อ
วินิจฉัยสั่งการ หรือใชบังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และใหผูวาราชการจังหวัดรายงานตอปลัดกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาสําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหเสนอตอนายอําเภอทราบเพื่อวินิจฉัยสั่งการหรือใชบังคับ
เฉพาะในการประชุมคราวนั้น และใหรายงานตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
(ตามขอ ๕ วรรคสอง)

๑. การประชุมสภาครั้งแรก
ตามระเบียบ ขอ ๖ ใหนายอําเภอ หรือผูวาราชการจังหวัดกําหนดใหสมาชิกสภามีการประชุมสภาครั้ง
แรก ภายใน ๑๕ วันนับแตประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกครบตามจํานวนแลว สิ่งที่ตองทําในการประชุมสภา
ครั้งแรก คือ
๑. ปฏิญาณตนในที่ประชุม
๒. เลือกประธานสภาทองถิ่น
๓. เลือกรองประธานสภาทองถิ่น
๔. เลือกเลขานุการสภาทองถิ่น
๕. กําหนดสมัยประชุมสามัญของปนั้น และกําหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปถัดไป
๑.๑ ผูดารงตําแหนงชั่วคราว
ตามระเบียบ ขอ ๗ ในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งแรก กําหนดใหมีผูดารงตําแหนงชั่วคราว ดังนี้
๑) ประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว
ใหสมาชิกสภาที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมสภาเปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว แตหากผูมี
คุณสมบัติตาม (๑) ไมยอมทําหนาที่ใหผูมีอายุสูงสุดรองลงมาทําหนาที่แทน และในกรณีที่มีสมาชิกสภามีอายุ
สูงสุดเทากันมากกวา ๑ คน ใหใชวิธีจับสลาก
๑.๑) หนาที่ประธานสภาชั่วคราว
(๑) นําสมาชิกกลาวคาปฏิญาณตน
(๒) ดําเนินการเลือกประธานสภาทองถิ่น
(๓) รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาทองถิ่นใหผูวาราชการจังหวัดทราบ ภายใน ๗ วัน นับ
แตวันที่สภาลงมติ
๑.๒) การพนจากตําแหนงประธานสภาชั่วคราว

๒

การพนจากตําแหนงประธานสภาชั่วคราวนั้น กําหนดใหพนจากตําแหนงในกรณีที่ผูวาราชการ
จังหวัดมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาล
๒) เลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราว
ใหปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเลขานุการสภาทองถิ่นในครั้งนั้น
๑.๒ การเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น และเลขานุการทองถิ่น
๑) การเลือกประธานสภาทองถิ่น
การเลือกประธานสภาทองถิ่น ประกอบไปดวยวิธีการ การเสนอชื่อ การลงคะแนน การตรวจนับ
คะแนน การรายงานผล โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑.๑) การเสนอชื่อ
ตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง กําหนดใหสมาชิกสภาสามารถเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปน
ประธานสภา ดังนี้
(๑) สมาชิกสภา ๑ คน สามารถเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภาไดเพียง
๑ ชื่อ
(๒) ผูที่ถูกเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอยางนอย ๒ คน
(๓) หากมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภาเพียง ๑ คน ใหถือวาผูนั้น
ไดรับเลือก (ตามระเบียบขอ ๑๔)
๑.๒) การลงคะแนน
ใหสมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผูถูกเสนอ จํานวน ๑ ชื่อ และใหสมาชิกสภาหยอน
บัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตาม ขอ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาเปนผูเรียกสมาชิกสภาตามลา
ดับอักษรนาซองมาใสในหีบที่จัดไวตอหนาประธานที่ประชุม
๑.๓) การตรวจนับคะแนน
ประธานชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไมนอยกวา ๒ คน มาชวยนับโดยที่ผูไดรับเลือกมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) เปนผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด
(๒) หากมีผูที่ไดรับคะแนนเทากัน ใหลงคะแนนใหมโดยวิธีเดิมอีกครั้ง (ตาม ๑.๒)
(๓) หากคะแนนยังเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก โดยวิธีการจับสลากนี้ใหเปนไปตามระเบียบ ขอ
๘ วรรคสาม ดังนี้
(๓.๑) ประธานชั่วคราวจัดใหตกลงกันวาใครจะจับสลากกอน
(๓.๒) ถาตกลงกันไมได ใหประธานชั่วคราวจับสลากวาใครจะจับสลากกอน
(๓.๓) บัตรสลาก ตองมีชนิด สี ขนาด เหมือนกัน มีจํานวนเทาคนที่มีคะแนนสูงสุดเทากัน
และเขียนวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น” ๑ บัตร นอกนั้นเปน “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภา
ทองถิ่น”
๑.๔) การรายงานผล
ประธานสภาชั่วคราวมีหนาที่รายงานผลตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับแตวันเลือก
๒) การเลือกรองประธานสภาทองถิ่น

๓

เมื่อมีการเลือกประธานสภาไดแลว ใหสภาทองถิ่นดําเนินการเลือกรองประธานสภา และเลขานุการ
สภา ซึ่งการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภานี้จะตองเลือกในการประชุมสภาครั้งแรก
จํานวนรองประธานสภาสามารถมีไดตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดใหมี รอง
ประธานสภาได จํานวน ๒ คน
๒.๑) การเสนอชื่อ
วิธีการเลือกรองประธานสภา ใหใชวิธีเดียวกับการเลือกประธานสภา ตามระเบียบขอบังคับ ขอ
๘ วรรคหนึ่ง แตกรณีที่มีคะแนนเทากันเปนครั้งที่ ๒ ใหประธานเปนผูชี้ขาด
๒.๒) การรายงานผล
ประธานชั่วคาวมีหนาที่รายงานผลตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับแต วันเลือก
๓) การเลือกเลขานุการสภาทองถิ่น
วิธีการเลือกเลขานุการสภา ใหประธานสภาใชวิธีเดียวกับการเลือกรองประธานสภา ตามระเบียบ
บังคับ ขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับ
การเลือกเลขานุการสภาใหเลือกจากสมาชิกสภา หรือพนักงาน หรือขาราชการ สวนทองถิ่น และ
เมื่อไดเลขานุการสภาแลว ใหเลขานุการสภาชั่วคราวพนจากตําแหนง
๔) กรณีตําแหนงวางลง
ตามระเบียบ ขอ ๑๕ ไดกําหนดวาเมื่อประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่น พนจาก
ตําแหนงกอนครบอายุสภา ใหสภาดําเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาแทน ในตําแหนงที่วาง
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่พนจากตําแหนง

๔

๒. อํานาจหนาที่
๒.๑ ประธานสภาทองถิ่น
ตามระเบียบ ขอ ๑๖ ประธานสภาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๑) ดําเนินกิจการของสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด
๒) เปนประธานของที่ประชุมสภาทองถิ่น เวนแตในขณะที่เขากลาวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดคานญัตติ
ในที่ประชุมสภาทองถิ่น
๓) บังคับบัญชาการงานในสภาทองถิ่น
๔) รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถิ่น
๕) เปนผูแทนสภาทองถิ่นในกิจการภายนอก
๖) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดไว หรือตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
๒.๒ รองประธานสภาทองถิ่น
ตามระเบียบขอ ๑๗ รองประธานสภาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการชวยประธานสภาทองถิ่นตาม
อํานาจหนาที่ของประธานสภาทองถิ่นที่กําหนดไว หรือปฏิบัติหนาที่ตามที่ประธานสภาทองถิ่นมอบหมาย
๒.๓ เลขานุการสภา
ตามระเบียบขอ ๑๘ เลขานุการสภา มีหนาที่ดังนี้
๑) แจงนัดประชุมสภาทองถิ่นตามคาสั่งของประธานสภาทองถิ่น
๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวของ
กับกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอที่ประชุมสภาทองถิ่น
๓) ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นจัดทาระเบียบวาระการประชุมสภาทองถิ่น
๔) เชิญประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหนาที่
๕) จัดทารายงานการประชุมสภาทองถิ่น
๖) เก็บรักษาขอมูลขาวสาร หรือเอกสารของสภาทองถิ่น แตจะเปดเผยไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
ประธานสภาทองถิ่น
๗) ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
๘) ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นในการรักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถิ่น
๙) หนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี่หรือกระทากิจการอื่นตามที่ประธานสภาทองถิ่นมอบหมาย
ในการประชุมสภา ถาไมมีเลขานุการสภา หรือมีแตไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสภาเลือก
สมาชิกสภาคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาชั่วคราว โดยใชวิธีการเลือก ตามระเบียบขอ ๑๓ และขอ
๒๖ วรรคสอบมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการลงคะแนนเลือกใหกระทําดวยวิธีการยกมือ

๕

๓. การประชุมสภาทองถิ่น
การประชุมสภาทองถิ่นมี ๔ ประเภท คือ ๑) การประชุมสภาสมัยแรก ๒) การประชุมสามัญ ๓) การ
ประชุมวิสามัญ และ ๔) การเรียกประชุมกรณีไมมีประธานสภาหรือประธานสภาไมเรียกประชุม โดยจะไดกลาว
ในรายละเอียดตอไป
ในสวนของการกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดวา
การประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน และใหกําหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน
เมื่อสภาทองถิ่นมีมติ แลวใหประธานสภาทองถิ่นทําเปนประกาศของสภาทองถิ่นและปดประกาศไวใน
ที่เปดเผย ณ สานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีที่ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปสมัย
แรกในปถัดไป หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําป หรือ วันเริ่มประชุมสามัญ
ประจําปที่กําหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอื่น หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได
การประชุมสภาทองถิ่น ประกอบไปดวย ๓ ประเภท ดังนี้
๓.๑ การประชุมสภาครั้งแรก
ไดกลาวรายละเอียดไปแลวตามหัวขอ ๑
๓.๒ การประชุมสามัญ
องคการบริหารสวนจังหวัด ตามมาตรา ๒๒ ไดกําหนดใหมีจํานวนสมัยประชุมไดปละ ๒ สมัย มาตรา
๒๒ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน) ได
บัญญัติให
(๑) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดสมัยประชุมสามัญไดมีกําหนดไมเกิน ๔๕ วัน
(๒) แตกรณีจําเปนสามารถขยายเวลาได โดยใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งขยายสมัย
ประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกิน ๑๕ วัน
๓.๓ การประชุมวิสามัญ
เปนการประชุมนอกสมัยการประชุมสามัญ โดยมีความจําเปนของการประชุมเพื่อประโยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น
องคการบริหารสวนจังหวัด ตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน) ไดบัญญัติให
(๑) ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนสมัย
วิสามัญก็ได
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวนไมนอยกวา ๑
ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู ยื่นคํารองตอประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอเปดประชุมสมัยวิสามัญได
(๓) สมัยประชุมมีกําหนดไมเกิน ๗ วัน

๖

(๔) หากตองการขยายเวลาออกไปอีก ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู และใหขยาย
ออกไปไดอีกไมเกิน ๗ วัน
๓.๔ การเรียกประชุมกรณีไมมีประธานสภาหรือประธานสภาไมเรียกประชุม
องคการบริหารสวนจังหวัด ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน) ไดบัญญัติวา ในกรณีไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
หรือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียก
ประชุม และเปนผูเปดและปดประชุม

๔. การเรียกประชุมสภาทองถิ่น
๑) ใหประธานสภาทําหนังสือแจงสมาชิกสภาทองถิ่นทราบลวงหนา และปดประกาศไว ในที่เปดเผย ณ
สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนกําหนดวันเปดสมัยประชุม ไมนอยกวา ๓ วัน ยกเวนการประชุม
เรงดวนจะแจงกําหนดใหปดประกาศไดนอยกวา ๓ วัน แตตองไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง กอนกําหนดเวลาเปด
สมัยประชุม
๒) บอกนัดในที่ประชุม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูไมไดมาประชุมใหทราบลวงหนาดวย
๓) กรณีประชุมเรงดวน สามารถนัดประชุมลวงหนานอยกวา ๓ วันได แตตองไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง
กอนกําหนดเวลาเปดสมัยประชุม และตองระบุเหตุอันรีบดวนในหนังสือดวย
๔.๑ สิ่งที่ตองปฏิบัติในการเรียกหรือนัดประชุม
๑) สงระเบียบวาระไปพรอมกัน เวนแต มีเหตุรีบดวนใหแจงในขณะเปดประชุม
๒) ประชาสัมพันธกําหนดวัน เวลา และเรื่อง ใหประชาชนทราบ
หมายเหตุ การจัดระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามขอ ๒๗
๔.๒ สิทธิของประชาชนในการเขาฟงการประชุม
ตามระเบียบขอ ๒๔ วรรคสอง กําหนดใหประชาชนมีสิทธิเขาฟงการประชุมสภาทองถิ่นไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สภาทองถิ่นกําหนด (เปนระเบียบของสภาทองถิ่น)
๔.๓ สิ่งที่ตองดําเนินการในการประชุมสภา
ตามระเบียบขอ ๒๕ กําหนดให
๑) เมื่อถึงกําหนดเวลานัด เลขานุการสภาใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาเขาหองประชุม
๒) ใหประธานตรวจดูวาสมาชิกสภาเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม
๓) การนับองคประชุม
(๑) หากสมาชิกสภาไมไดลงชื่อ แตเขารวมประชุมใหถือวามาประชุม
(๒) หากสมาชิกสภาลงชื่อไว แตไมไดเขารวมประชุมไมใหนับ และถือวาขาดประชุม
๔) ถาไมครบองคประชุมและพนกําหนดเวลานัด ๑ ชั่วโมง ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหประธานสภาสั่งเลื่อนการประชุม
(๒) ใหถือวาสมาชิกสภาไมอยูขาดประชุม
๕) การแจงเลื่อนการประชุมใหใชวิธีเกี่ยวกับการนัดประชุม

๗

๔.๔ ประธานในที่ประชุมสภา
๑) ปกติใหประธานสภาและรองประธานสภาตามลาดับเปนประธานที่ประชุม
๒) ในกรณีประธานสภาและรองประธานสภาไมอยูหรือ ไมยอมปฏิบัติหนาที่
(๑) ใหสมาชิกอายุสูงสุด หรือรองลงมาตามลาดับ
(๒) เปนประธานชั่วคราวเพื่อเลือกสมาชิกกันเองเปนประธานที่ประชุมคราวนั้น
(๓) วิธีการเลือก ใหเสนอชื่อ แลวลงคะแนนโดยวิธียกมือ
๓) เมื่อประธานสภา / รองประธานสภา / ยอมเขามาปฏิบัติหนาที่ ในระหวางการเลือก ใหระงับการ
เลือก ถาเลือกไดแลวใหผูไดรับเลือกพนหนาที่ และใหประธานสภา / รองประธานสภา เปนประธานที่ประชุม
ตอไป
๔.๕ การประชุมตามระเบียบวาระ
๑) ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เวนแต ที่ประชุมสภาจะตกลงกันเปน อยางอื่นในการ
ประชุมคราวนั้น และโดยทั่วไปวาระการประชุมจะเรียงลาดับกอนหลัง ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) กระทูถาม
(๔) เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
(๕) เรื่องที่เสนอใหม
(๖) เรื่องอื่น ๆ
๒) การสั่งปดประชุม ประธานจะสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระไมได เวนแตกรณีเกิดเหตุอลเวง
ตามระเบียบขอ ๑๒๑
ถาประธานฝาฝน (สั่งปดกอน) ใหสมาชิกสภาจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งที่มีอยู ในที่ประชุม เห็นวา
ใหเปดประชุมตอไป ใหประชุมตอไปตามระเบียบวาระจนหมด และใหรองประธานสภาเปนประธานที่ประชุม
ถารองประธานสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหสมาชิกเลือกกันเองเปนประธานที่ประชุม (วิธีการ
ตามระเบียบขอ ๒๖)
๓) วาระการประชุมที่ยังไมไดประชุม ใหประธานสภาจัดวาระนั้นเขาในระเบียบวาระ การประชุมใน
ครั้งตอไป
๔.๖ การพักประชุม
ตามระเบียบขอ ๓๐ จะพักการประชุมไดตอง
๑) ประธานสภาเห็นเปนการสมควร
๒) สั่งพักการประชุมไวชั่วคราวก็ได (ควรกําหนดเวลาใหชัดเจน)
๔.๗ การประชุมโดยเปดเผย -ลับ
การประชุมปกติเปนการประชุมโดยเปดเผย เวนแต
๑) กฎหมายหรือระเบียบกําหนดใหประชุมลับ เชน ประชุมเพื่อพิจารณาความประพฤติของสมาชิกสภา
(แตผูที่ถูกอภิปรายอาจขอใหประชุมเปดเผยได)

๘

๒) ผูบริหาร / สมาชิก ไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของที่ประชุมรองขอใหประชุมลับ โดยทาเปนหนังสือ /
เสนอดวยวาจาในการประชุม (ระเบียบขอ ๓๑ วรรคสอง) (ไมตองขอมติ)
การประชุมลับ
ประธานสภาสั่งใหผูไมมีสวนเกี่ยวของออกจากที่ประชุม จนพนระยะที่จะฟงการประชุมได
ตามระเบียบ ขอ ๓๒ ระบุวาการประชุมสภาทองถิ่นเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิก
สภาทองถิ่น เนื่องจากเห็นวา มีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือ กอความไมสงบเรียบรอย
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิกอยู หรือ
เรื่องที่สมาชิกสภาทองถิ่นถูกกลาวหาวากระทาผิดตามความในหมวด ๙ แหงระเบียบนี้ใหประชุมลับ เวนแต
สมาชิกสภาทองถิ่นผูถูกลาวหาจะขอใหประชุมเปดเผย
๔.๘ รายงานการประชุม
๑) ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานไดตรวจสอบ
๒) ทําสําเนารายงานที่ไดตรวจสอบแลว (อยางนอย ๒ ฉบับ) ใหสมาชิกตรวจดูกอนเวลาประชุมไมนอย
กวา ๑ วัน เพื่อใหสภาทองถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น
๓) การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของที่ประชุมสภาทองถิ่นรายงานการ
ประชุมสภาทองถิ่นทุกครั้ง อยางนอยจะตองมีรายชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม
๔) ใหประธานสภาลงชื่อเปนหลักฐานวาสภารับรองแลว
๕) การเปดเผยรายงานการประชุมลับ เปนไปตามมติของสภา โดยใหเลขานุการสภาทองถิ่นปด
ประกาศรายงานการประชุมที่สภาทองถิ่นมีมติรับรองแลวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหประชาชนทั่วไปทราบ
๖) ขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาทองถิ่นทั้งหมดเทาที่มีอยูอาจเสนอ
ญัตติดวยวาจาขอมิใหโฆษณา ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นมีมติเห็นชอบก็ใหเปนไปตามที่รองขอ
๗) รายงานการประชุมสภาทองถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไมไดตรวจสอบ หรือ
สภายังไมไดรับรอง หรือที่สภาทองถิ่นไดรับรองแลวแตประธานสภาทองถิ่นยังไมไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
เพราะเหตุครบอายุของสภาทองถิ่นหรือมีการยุบสภาทองถิ่น ใหเลขานุการสภาทองถิ่นบันทึกเหตุการณนั้นไว
และเปนผูรับรองรายงานการประชุมนั้น
๘) การเปดเผยรายงานการประชุมลับ ใหเปนไปตามมติของสภาทองถิ่น

๕. การเสนอญัตติ
ญัตติมี ๒ ประเภท คือ ๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาทองถิ่น และ ๒) ญัตติรางขอบัญญัติ การเสนอญัตติ
มีระเบียบ ดังนี้
๑) การเสนอญัตติตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถิ่น และมีสมาชิกสภาทองถิ่น
รับรองอยางนอย ๒ คน เวนแตมีสมาชิกนอยกวา ๘ คน ใหสมาชิกรับรอง ๑ คน
๒) กรณีสมาชิกเสนอญัตติรางขอบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ตองใหผูบริหารรับรองดวย (รางขอบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน ตามระเบียบ ขอ ๔๔)

๙

๓) การเสนอญัตติรางขอบัญญัติใด ถาผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอ หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเสนอตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นไมตองมีผูรับรอง
๔) ญัตติที่อาจเสนอดวยวาจา แตตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรอง ดังนี้
(๑) ขอใหรับรองรายงานการประชุม
(๒) ขอใหรับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการ
(๓) ขอใหปรึกษาเปนการดวน หรือญัตติขอใหพิจารณารางขอบัญญัติสามวาระ รวดเดียว ตาม
ระเบียบขอ ๔๕
(๔) ญัตติที่ไดกําหนดไวในระเบียบขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง
(๕) ญัตติที่ประธานสภาทองถิ่นเห็นควรอนุญาตการบรรจุญัตติที่เสนอดวยวาจาตามวรรคหา ให
ประธานสภาทองถิ่นบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น

๑๐

๕) วิธีการเสนอญัตติ
(๑) ยกมือขึ้นพนศีรษะเมื่อประธานอนุญาตจึงกลาวได ณ ที่ของตน หรือที่จัดไว
(๒) การรับรอง : วิธียกมือขึ้นพนศีรษะ
๖) การบรรจุญัตติ
(๑) ประธานสภาตองบรรจุญัตติที่เสนอมาเขาระเบียบวาระภายในเวลาอันสมควร ในสมัยประชุมนั้น
(๒) ญัตติที่เสนอดวยวาจา ประธานสภาตองบรรจุเขาระเบียบวาระในการประชุมคราวนั้น
(๓) กรณีที่มีเหตุจําเปนใหไมสามารถบรรจุญัตติเขาระเบียบวาระการประชุมสภาได ใหบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และใหแจงเหตุจําเปนนั้นตอสภาทองถิ่น ในสมัยประชุมนั้น
๗) หามมีการเสนอญัตติอื่น ในขณะที่สภาทองถิ่นกาลังประชุมเพื่อปรึกษาญัตติใดอยู ยกเวน
(๑) ขอแปรญัตติรางขอบัญญัติที่ไมใชรางขอบัญญัติงบประมาณ
(๒) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมการสภาทองถิ่น ตามหมวด ๘ แหงระเบียบนี้
(๓) ขอใหลงมติ
(๔) ขอใหแยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมติ
(๕) ขอใหปดอภิปราย
(๖) ขอใหเปดอภิปรายตอไป
(๗) ขอใหเลื่อนการปรึกษา
(๘) ขอใหประธานสภาทองถิ่นพิจารณาใชอํานาจตามขอ ๑๑๘ ขอ ๑๒๐ หรือ ขอ ๑๒๑ ตาม
ระเบียบนี้
(๙) ขอใหบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายใหอํานาจไว
(๑๐) ขอใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ถาที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา
ญัตติเดิมเปนอันตกไป เวนแตญัตตินั้นเปนญัตติเกี่ยวดวยกับขอบัญญัติ

๖. รางขอบัญญัติ
รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึก ประกอบดวย
๑) หลักการของรางขอบัญญัติ
๒) เหตุผลที่เสนอรางขอบัญญัติ
๖.๑ การเสนอรางขอบัญญัติ
เมื่อประธานสภาทองถิ่นไดรับญัตติรางขอบัญญัติที่เสนอมา และตรวจเห็นถูกตอง ตามระเบียบการ
ประชุมนี้แลว ตองสงสําเนาใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นลวงหนาไมนอยกวา ๓ วัน กอนการประชุม ยกเวนกรณี
ประชุมรีบดวน ตองแจงลวงหนาไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง กอนเวลาประชุม
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดออกขอบัญญัติทองถิ่นชั่วคราว ตองนําเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
ชั่วคราวนั้นเขาระเบียบวาระกอนรางขอบัญญัติอื่น
๖.๒ การพิจารณารางขอบัญญัติ
๑) การพิจารณารางขอบัญญัติ ตองพิจารณาเปน ๓ วาระ แตที่ประชุมสภาจะอนุมัติใหพิจารณา ๓
วาระรวดเดียวได โดยผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนผูที่อยูในที่

๑๑

ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระ
ที่ ๒ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่น เปนกรรมการแปรญัตติเ ต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ
๒) การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณา
วาระที่ ๒ ตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง นับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น
๓) วาระการพิจารณา
(๑) วาระที่ ๑ เรื่อง รับหรือไมรับหลักการ และหามใหมีการลงมติกอนที่สมาชิกสภาไดอภิปรายเรื่อง
นั้นพอสมควรแลว หรือสภาจะใหคณะกรรมการสภาพิจารณากอนรับหลักการก็ได
(๒) วาระที่ ๒ ควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว โดยเฉพาะอยางยื่งรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายฯ
ถาสภาไมรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณ
๑) ใหประธานสภานําปรึกษาเพื่อเลือกสมาชิกเปนกรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติ (นําวิธีการเลือก
ในขอ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภา มาใชบังคับโดยอนุโลม)
๒) แจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ และรายชื่อกรรมการหาขอยุตติฝายสภา
ทองถิ่น ใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายใน ๓ วัน นับแตวันที่สภาไมรับหลักการ
๓) แจงมติใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในวันถัดจากวันมีมติ
๖.๓ รางขอบัญญัติตกไป
๑) รางขอบัญญัติที่สภาไมรับหลักการ
๒) รางขอบัญญัติที่สภาลงมติไมใหตราเปนขอบัญญัติ
ผลเมื่อรางขอบัญญัติตกไป
๑) ถือวารางขอบัญญัตินั้นตกไป เวนแตกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น
๒) หามเสนอญัตติรางขอบัญญัติที่มีหลักการเดียวกันในสมัยประชุมนั้นอีก เวนแตประธานสภาอนุญาต
เมื่อเหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไป

๑๒

๖.๔ การถอนญัตติ คําแปรญัตติ แกไขขอความ หรือขอถอนชื่อ
การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ จะกระทําเมื่อ
๑) ตองการแกไขขอความในญัตติรางขอบัญญัติที่เปลี่ยนหลักการ
๒) ขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรองหรือผูรวมเสนอญัตติ
จะกระทําเมื่อใดก็ได เวนแต ไดจัดเขาระเบียบวาระแลวจะทําไดตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุม
สภา หรือที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (คําแปรญัตติชั้นคณะกรรมการฯ)
กรณีถือวาถอนญัตติ
๑) ถึงวาระพิจารณาแลว ผูเสนอหรือผูแปรญัตติไมขออภิปราย หรือไมอยูในที่ประชุมสภาใหถือวาได
ถอนญัตติ / คําแปรญัตตินั้น
๒) กรณีผูบริหารเสนอญัตติ / แปรญัตติ อาจมอบหมายใหรองนายกฯ เลขาฯ ที่ปรึกษาฯ เปนผู
อภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได แตตองทําเปนหนังสือ

๗. การอภิปราย
๗.๑ การกลาวถอยคําในที่ประชุมสภา
๑) สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอที่ประชุมสภาทองถิ่นใหยกมือ ขึ้นพนศีรษะ
เมื่อประธานสภาทองถิ่นอนุญาตแลวจึงกลาวได โดยใหยืนกลาว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไวก็ได และตอง
กลาวกับประธานสภาทองถิ่น ใหใชเวลาตามสมควร หากใชเวลาเกินสมควรและมีผูอื่นจะอภิปรายตอไป
ประธานอาจสั่งใหหยุดได เมื่ออภิปรายมา ๑๐ นาทีแลว (ตามระเบียบขอ ๖๗)
๒) การอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กาลังปรึกษาหามกลาวขอความซ้ําหรือนอกประเด็น
๓) หามใชคาหยาบคายใสรายปายสีผูใด
๔) หามกลาวถึงชื่อบุคคลใดๆ เวนแตหากจําเปน
๕) หามนําเอกสารมาอานในที่ประชุมฟง เวนแตจําเปน
๖) หามนําวัตถุใดๆ เขามาแสดง เวนแตประธานอนุญาต
๗.๒ การอนุญาตใหอภิปราย และลําดับการอภิปราย
๑) ใหผูเสนอญัตติ หรือผูแปรญัตติอภิปรายกอน กรณี มีหลายคนใหประธานอนุญาต ใหอภิปรายครั้ง
ละ ๑ คน
๒) ผูคัดคาน (ถามี)
๓) ผูสนับสนุนผูเสนอ หรือผูแปรญัตติ
๔) ผูสนับสนุนผูคัดคาน ใหอภิปรายสลับกัน ถาไมมีอีกฝายก็ไหฝายนั้นอภิปรายตอเนื่องได

๑๓

๗.๓ การปดอภิปราย
การปดอภิปรายจะกระทําไดเมื่อ
๑) ไมมีผูใดจะอภิปรายตอไป
๒) ประธานเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลวประธานเสนอใหวินิจฉัยวาควรปดอภิปรายหรือไม เวนแต
อภิปรายกรณีสมาชิกถูกกลาวหา ตามขอ ๗๒ ใหอภิปรายจนหมดขอสงสัย หามรวบรัดอภิปราย
๓) เมื่อปดอภิปรายแลวใหประธานเสนอใหลงมติ
๗.๔ การรักษาระเบียบการประชุม
๑) เมื่อประธานเตือน สมาชิกตองปฏิบัติตามทันที (ตามระเบียบขอ ๖๖)
๒) เมื่อเห็นวามีผูกระทําผิดระเบียบการประชุม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อาจยืนหรือยก
เมือ่ รองขอตอประธานใหวินิจฉัย
๓) คําวินิจฉัยเปนเด็ดขาดและหามอภิปรายในเรื่องนี้อีก (ตามระเบียบขอ ๗๐)
๔) ขณะอภิปราย ถาประธานยืน ใหสมาชิกระงับการอภิปรายแลวนั่งลงทันทีและสมาชิกตองฟง
ประธาน

๘. การลงมติสภา
๘.๑ วิธีการออกเสียงลงคะแนน
๑) เปดเผย ใหใชวิธียกมือพนศีรษะ เวนผูบริหาร / สมาชิกไมนอยกวา ๓ คน เสนอใหใชวิธียืนขึ้น หรือ
เรียกชื่อตามลาดับอักษร และที่ประชุมเห็นชอบ
๒) ลับ
(๑) ในกรณีกฏหมายกําหนดใหออกเสียงลงคะแนนลับ
(๒) ในกรณี ผูบริหาร / สมาชิกไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ที่อยูในที่ประชุมเสนอใหออกเสียงลับและสภา
เห็นชอบ
๓) วิธีการ เขียนเครื่องหมายบนกระดาษใสกลองที่จัดให แลวประธานเรียกชื่อตามลาดับอักษรนาซอง
มาใสหีบดวยตนเองตอหนาประธาน
๘.๒ การลงมติ
๑) กอนลงมติ ประธานตองตรวจสอบวาครบองคประชุมหรือไมถาไมครบลงมติไมได
๒) หลัก “หนึ่งคนหนึ่งเสียง”
๓) ประธานที่ประชุมออกเสียงในฐานะสมาชิก โดยไมตองลงจากที่นั่งประธานก็ได
๔) ใหลงมติในญัตติสุดทายกอน และใหถือเอาคะแนนเสียงมากที่สุดเปนเกณฑ
๕) กรณี ประธานถามและไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่นถือวาเห็นชอบ
๖) กรณีสมาชิกเขามาเมื่อเริ่มลงคะแนนแลว
(๑) กรณีเปดเผย - มีสิทธิออกเสียงรวมกับฝายที่ยังนับคะแนนไมเสร็จได
(๒) กรณีลับ - มีสิทธิออกเสียงไดกอนประธานสั่งใหนับคะแนน
๘.๓ การนับคะแนนและประกาศลงคะแนน

๑๔

๑) เมื่อนับเสร็จแลวประธานตองประกาศคะแนนทันที ใหประกาศดวยวาไดคะแนนขางมากครบตาม
จํานวนที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม
๒) ใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแต กฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น กรณีคะแนนเทากัน ใหประธาน
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด และอาจบอกเหตุผลดวยหรือไมก็ได

๙. กระทูถาม
๙.๑ ความหมายและประเภทกระทู
กระทูถาม คือ คําถามซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผูบริหารทองถิ่นเกี่ยว กับขอเท็จจริง
หรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของผูบริหารทองถิ่น กระทูถามมี ๒ ประเภท คือ
๑) กระทูถามทั่วไป
๒) กระทูถามดวน
๙.๒ หลักเกณฑการตั้งกระทูถาม
๑) แตละกระทูที่ผูตั้งและซักถามไดเพียงคนเดียว
๒) ในการประชุมครั้งหนึ่ง คนหนึ่งตั้งได ๑ กระทู ยกเวนประธานสภาอนุญาต
๓) ตองไมมีลักษณะตองหาม ๘ ประการ ดังนี้
(๑) มีความเชิงประชด เสียดสี หรือแกลงกลาวใสราย
(๒) เคลือบคลุม หรือเขาใจยาก
(๓) ในเรื่องที่ไดตอบแลว หรือไดชี้แจงแลววาไมตอบ หรือที่ตกไป
(๔) เปนเรื่องที่มีประเด็นคําถามซ้ํากับกระทูถามซึ่งมีผูเสนอมากอน
(๕) เพื่อใหออกความเห็น
(๖) ในปญหาขอกฎหมาย
(๗) ในเรื่องไมเปนสาระสําคัญ
(๘) เพื่อทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใดๆ เวนแตที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ราชการ
๔) ทาเปนหนังสือ (แนบทายระเบียบ) และยื่นตอประธานสภา เพื่อเสนอลวงหนา และ ใหประธานสภา
สงกระทูใหผูบริหารเตรียมตอบ พรอมบรรจุเขาระเบียบวาระภายใน ๗ วัน นับแต สงกระทูใหผูบริหาร

๑๕

๙.๓ กระทูถามดวน
๑) กระทูถามดวนตองเปนเรื่องเกี่ยวประโยชนสําคัญหรือเหตุฉุกเฉินจําเปนเรงดวนกระทบประชาชน
อยางรายแรงที่จะตองรีบชี้แจง และดําเนินการโดยทันที
๒) ประธานตองรีบสงใหผูบริหารเตรียมตอบ พรอมกับกําหนดเวลาตามความสําคัญและความสนใจของ
ประชาชน
๓) ประธานตองอนุญาตใหถามกระทูถามดวนกอน (ตามลําดับ)
๔) เมื่อผูบริหารตอบแลว ผูตั้งกระทูซักถามไดอีก ๓ ครั้ง
๙.๔ การสิ้นผลของกระทูถาม
๑) การถอนกระทูถาม
(๑) ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิถอนเมื่อใดก็ไดและหามผูนั้นยื่นกระทูถามในเรื่องนั้นอีก
(๒) ผูตั้งกระทูถามไมถาม/ไมอยูเมื่อถึงระเบียบวาระใหถือวาถอนกระทูถามนั้น
๒) กระทูถามตกไป เมื่อสมาชิกภาพของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลง ใหถือวากระทูถามตกไป
๙.๕ การตอบกระทูถาม
๑) ผูบริหารมีสิทธิไมตอบเมื่อเห็นวาเปนเรื่องที่ยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับประโยชนสําคัญของ
ทางราชการ โดยตองใหสภาทราบภายใน ๗ วัน
๒) ผูบริหารขอเลื่อนการตอบได และขอใหที่ประชุมโดยตองชี้แจงเหตุผลพรอมกําหนดเวลาที่จะตอบ
หากนานเกินไป (สภามีสิทธิกําหนดเวลาใหตอบได)
๙.๖ กระทูที่ยังไมตอบระงับไป
๑) ครบวาระสภาทองถิ่น
๒) ยุบสภาทองถิ่น
๓) ปดสมัยประชุม
๔) ผูบริหารพนจากตําแหนง

๑๐. คณะกรรมการสภาทองถิ่น
คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี ๒ ประเภท คือ
๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวน ๓ -๗ คน
๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น
มีจํานวน ๓ -๗ คน
กรณี อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด บุ ค คลที่ ไ ม ไ ด เ ป น สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เป น
คณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไมได
๑๐.๑ หนาที่ของคณะกรรมการสภาทองถิ่น
คณะกรรมการสภาทองถิ่น มีหนาที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในกิจการของ
สภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภาทองถิ่น สภาทองถิ่นอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของ
สภาทองถิ่นเปนกรณีเศษ
คณะกรรมการสภาทองถิ่นสามารถตั้งคณะอนุกรรมการสภาทองถิ่นไดตามสมควร

๑๖

๑๐.๒ การเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น
๑) การเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นก็ได
๒) ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา ๒ คน สวนกรณี
ที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง
๓) การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น
๔) สภาทองถิ่น มีอํานาจเลือกสมาชิ กสภาทองถิ่น หรื อบุ คคลที่ไมไดเ ป น สมาชิ กสภาทองถิ่น เป น
คณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร
๑๐.๓ การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสภาทองถิ่น
คณะกรรมการสภาทองถิ่นจะพนจากตําแหนง เมื่อ
๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถิ่น
๒) ตาย
๓) สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นของผูนั้นสิ้นสุดลง
๔) เลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นขึ้นใหม หรืองานที่ไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
๕) สภาทองถิ่นมีมติใหพนจากหนาที่
**********************

