คู่มือปฏิบัติงาน
การประชุมสภาท้องถิ่น
****************************
การประชุมสภาท้องถิ่นอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 ตามข้ อ 5 วรรคหนึ่ ง ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยเป็ น ผู้ รั ก ษาการ
มีอานาจตีความ วินิจฉัย กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น
กรณีที่มปี ัญหาโต้แย้งการปฏิบัติตามระเบียบ หรือระเบียบไม่ได้กาหนดไว้ก็ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉันและใช้บังคับไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนาข้อโต้แย้ งนี้เสนอต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อวินจิ ฉัยสั่งการ หรือใช้บังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้เสนอต่อนายอาเภอ
ทราบเพื่อวินจิ ฉันสั่งการหรือใช้บังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้รายงาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา (ตามข้อ 5 วรรคสอง)

5.1 การประชุมสภาครั้งแรก
ตามระเบีย บ ข้อ 6 ให้นายอาเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดกาหนดให้สมาชิกสภามีการ
ประชุมสภาครั้งแรก ภายใน 15 วันนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกครบตามจานวนแล้ว สิ่งที่ต้อง
ทาในการประชุมสภาครั้งแรก คือ
1. ปฏิญาณตนในที่ประชุม
2. เลือกประธานสภาท้องถิ่น
3. เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
4. เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
5. กาหนดสมัยประชุมสามัญของปีนั้น และกาหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
5.1.1 ผู้ดารงตาแหน่งชั่วคราว
ตามระเบียบ ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก กาหนดให้มีผู้ดารงตาแหน่งชั่วคราว
ดังนี้
1) ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
ให้สมาชิกสภาที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว แต่
หากผู้มีคุณสมบัติตาม (1) ไม่ยอมทาหน้าที่ให้ผู้ มีอายุสูงสุดรองลงมาทาหน้าที่แทน และในกรณีที่มี
สมาชิกสภามีอายุสูงสุดเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้ใช้วิธีจับสลาก

1.1) หน้าที่ประธานสภาชั่วคราว
(1) นาสมาชิกกล่าวคาปฏิญาณตน
(2) ดาเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
(3) รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายใน
7 วัน นับแต่วันที่สภาลงมติ
1.2) การพ้นจากตาแหน่งประธานสภาชั่วคราว
การพ้นจากตาแหน่งประธานสภาชั่วคราวนั้น กาหนดให้พ้นจากตาแหน่งในกรณีที่
ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีคาสั่งแต่ตั้งประธานสภาเทศบาล
2) เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว
ให้ปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นในครั้งนั้น
5.1.2 การเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการท้องถิ่น
1) การเลือกประธานสภาท้องถิ่น
การเลือกประธานสภาท้องถิ่น ประกอบไปด้วยวิธีก าร การเสนอชื่อ การลงคะแนน
การตรวจนับคะแนน การรายงานผล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1) การเสนอชื่อ
ตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้สมาชิกสภาสามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ การ
แต่งตัง้ ให้เป็นประธานสภา ดังนี้
(1) สมาชิ ก สภา 1 คน สามารถเสนอชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น
ประธานสภาได้เพียง 1 ชื่อ
(2) ผูท้ ี่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน
(3) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เ ป็นประธานสภาเพียง 1 คน
ให้ถือว่าผูน้ ั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบข้อ 14)
1.2) การลงคะแนน
ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุ ลของผู้ถูกเสนอ จานวน 1 ชื่อ และให้สมาชิก
สภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตาม ข้อ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาเป็นผู้เรียก
สมาชิกสภาตามลาดับอักษรนาซองมาใส่ในหีบที่จัดไว้ตอ่ หน้าประธานที่ประชุม
1.3) การตรวจนับคะแนน
ประธานชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับโดยที่ผู้ได้รับเลือกมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
(2) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่โดยวิธีเดิมอีกครั้ง (ตาม 1.2)

(3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก โดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อ 8 วรรคสาม ดังนี้
(3.1) ประธานชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน
(3.2) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน
(3.1) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี ขนาด เหมือนกัน มีจานวนเท่าคนที่มีคะแนน
สูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” 1 บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น”
1.4) การรายงานผล
ประธานสภาชั่วคราวมีหน้าที่รายงานผลต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด ภายใน 7 วัน นับแต่
วันเลือก
2) การเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
เมื่อมีการเลือกประธานสภาได้แล้ ว ให้สภาท้องถิ่นดาเนินการเลือกรองประธานสภา
และเลขานุการสภา ซึ่งการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภานี้จะต้องเลือกในการประชุมสภา
ครั้งแรก
จ านวนรองประธานสภาสามารถมี ไ ด้ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด ซึ่ ง เทศบาลให้ มี
รองประธานสภาได้ จานวน 1 คน
2.1) การเสนอชื่อ
วิธีการเลือกรองประธานสภา ให้ใช้วิธีเดียวกับการเลือกประธานสภา ตามระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อ 8 วรรคหนึ่ง แต่กรณีที่มคี ะแนนเท่ากันเป็นครั้งที่ 2 ให้ประธานเป็นผู้ชขี้ าด
2.2) การรายงานผล
ประธานชั่ ว คาวมีหน้ าที่รายงานผลต่ อผู้ว่ าราชการจังหวัด ภายใน 7 วัน นับ แต่
วันเลือก
3) การเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
วิธีการเลือกเลขานุการสภา ให้ประธานสภาใช้วิธีเดียวกับการเลือกรองประธานสภา
ตามระเบียบบังคับ ข้อ 13 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
การเลื อ กเลขานุ ก ารสภาให้ เ ลื อ กจากสมาชิ ก สภา หรื อ พนั ก งานหรื อ ข้ า ราชการ
ส่วนท้องถิ่น และเมือ่ ได้เลขานุการสภาแล้ว ให้เลขานุการสภาชั่วคราวพ้นจากตาแหน่ง
4) กรณีตาแหน่งว่างลง
ตามระเบียบ ข้อ 15 ได้กาหนดว่าเมื่อประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบอายุ ส ภา ให้สภาดาเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาแทน
ในตาแหน่งที่วา่ ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง

5.2 อานาจหน้าที่
5.2.1 ประธานสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบ ข้อ 16 ประธานสภาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด
2) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่ าวอภิปรายสนับสนุนหรือ
คัดค้านญัตติ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
3) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น
4) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
5) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก
6) อานาจและหน้าที่อ่นื ตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้ หรือตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
5.2.2 รองประธานสภาท้องถิ่น
ตามระเบีย บข้อ 17 รองประธานสภาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ใ นการช่วยประธานสภา
ท้องถิ่ นตามอานาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นที่กาหนดไว้ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภา
ท้องถิ่นมอบหมาย
5.2.3 เลขานุการสภา
ตามระเบียบข้อ 18 เลขานุการสภา มีหน้าที่ดังนี้
1) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคาสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
2) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
3) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทาระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
4) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
5) จัดทารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
6) เก็บรักษาข้อมูล ข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น
7) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
8) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
9) หน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี่หรือกระทากิจการอื่นตามที่ประธานสภาท้องถิ่น
มอบหมาย
ในการประชุ มสภา ถ้ าไม่ มีเ ลขานุ ก ารสภา หรื อ มีแ ต่ไ ม่อ ยู่ หรือ ไม่ อาจปฏิ บัติ หน้ าที่ ไ ด้
ให้ ส ภาเลื อ กสมาชิ ก สภาคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ลขานุ ก ารสภาชั่ ว คราว โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ ก
ตามระเบียบข้อ 13

5.3 การประชุมสภาท้องถิ่น
การประชุมสภาท้องถิ่นมี 4 ประเภท คือ 1) การประชุมสภาสมัยแรก 2) การประชุม
สามัญ 3) การประชุมวิสามัญ และ 4) การเรียกประชุมกรณีไม่มีประธานสภาหรือประธานสภาไม่เรียก
ประชุม โดยจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป
ในส่วนของการกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ให้สภาเทศบาลกาหนดว่าการ
ประชุมสมัย สามัญประจาปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย ในปีนั้นมี ก าหนดกี่วัน และให้
กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นและปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีที่ไม่ได้กาหนดสมั ยประชุมสามัญประจาปีไว้ หรือไม่ได้กาหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจ าปีส มัย แรกในปีถั ด ไป หรือมีค วามจาเป็ นต้อ งเปลี่ ย นแปลงสมัย ประชุม สามั ญ ประจาปี หรื อ
วันเริ่มประชุมสามัญประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีอ่นื หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
การประชุมสภาท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 3 ประเภท ดังนี้
5.3.1 การประชุมสภาครั้งแรก
ได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วตามหัวข้อ 5.1
5.3.2 การประชุมสามัญ
เทศบาล ตามมาตรา 24 ได้กาหนดให้มีจานวนสมัยประชุมได้ปีละ 4 สมัย มาตรา 24
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ได้บัญญัติให้
(1) สภาเทศบาลกาหนดสมัยประชุมสามัญได้มกี าหนดไม่เกิน 30 วัน
(2) แต่กรณีจาเป็นสามารถขยายเวลาได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้วา่ ราชการจังหวัด
5.3.3 การประชุมวิสามัญ
เป็นการประชุมนอกสมัยการประชุมสามัญ โดยมีความจาเป็นของการประชุมเพื่อประโยชน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
เทศบาล ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน) ได้บัญญัติให้
(1) ประธานสภา นายกเทศมนตรี หรือสมาชิก สภาจานวนไม่ต่ากว่าครึ่งหนึ่งสามารถ
ยื่นคาร้องขอเปิดประชุมจากผู้วา่ ราชการจังหวัด
(2) ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมวิสามัญ
(3) สมัยประชุมมีกาหนดไม่เกิน 15 วัน
(4) หากต้องการขยายวันประชุมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน

5.3.4 การเรียกประชุมกรณีไม่มีปรานสภาหรือประธานสภาไม่เรียกประชุม
เทศบาล ตามมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไ ข
เพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ปั จ จุ บั น ) ได้ บั ญ ญั ติ ว่ า กรณี ไ ม่ มี ป ระธานสภาหรื อ ประธานสภาไม่ เ รี ย กประชุ ม
ตามกฎหมาย ให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดและปิดประชุม

5.4 การเรียกประชุมสภาท้องถิ่น
1) ให้ประธานสภาทาหนังสือแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า และปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกาหนดวันเปิดสมัยประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ยกเว้นการประชุมเร่งด่วนจะแจ้งกาหนดให้ปิดประกาศได้น้อยกว่า 3 วัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
ก่อนกาหนดเวลาเปิดสมัยประชุม
2) บอกนั ด ในที่ ป ระชุ ม และให้ ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ไปยั ง ผู้ ไ ม่ ไ ด้ ม าประชุ ม ให้ ท ราบ
ล่วงหน้าด้วย
3) กรณีประชุมเร่งด่วน สามารถนัดประชุมล่วงหน้าน้อยกว่ า 3 วันได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
24 ชั่วโมงก่อนกาหนดเวลาเปิดสมัยประชุม และต้องระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือด้วย
5.4.1 สิ่งที่ต้องปฏิบัติในการเรียกหรือนัดประชุม
1) ส่งระเบียบวาระไปพร้อมกัน เว้นแต่ มีเหตุรีบด่วนให้แจ้งในขณะเปิดประชุม
2) ประชาสัมพันธ์กาหนดวัน เวลา และเรื่อง ให้ประชาชนทราบ
หมายเหตุ การจัดระเวลาวาระเป็นไปตามข้อ 27
5.4.2 สิทธิของประชาชนในการเข้าฟังการประชุม
ตามระเบียบข้อ 24 วรรคสอง กาหนดให้ประชาชนมีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาท้องถิ่นกาหนด (เป็นระเบียบของสภาท้องถิ่น)
5.4.3 สิ่งที่ต้องดาเนินการในการประชุมสภา
ตามระเบียบข้อ 25 กาหนดให้
1) เมื่อถึงกาหนดเวลานัด เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม
2) ให้ประธานตรวจดูว่าสมาชิกสภาเข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่
3) การนับองค์ประชุม
(1) หากสมาชิกสภาไม่ได้ลงชื่อ แต่เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามาประชุม
(2) หากสมาชิกสภาลงชื่อไว้ แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่ให้นับ และถือว่าขาดประชุม
4) ถ้าไม่ครบองค์ประชุมและพ้นกาหนดเวลานัด 1 ชั่วโมง ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ประธานสภาสั่งเลื่อนการประชุม
(2) ให้ถือว่าสมาชิกสภาไม่อยู่ขาดประชุม
5) การแจ้งเลื่อนการประชุมให้ใช้วิธีเกี่ยวกับการนัดประชุม

5.4.4 ประธานในที่ประชุมสภา
1) ปกติให้ประธานสภาและรองประธานสภาตามลาดับเป็นประธานที่ประชุม
2) ในกรณีประธานสภาและรองประธานสภาไม่อยู่หรือ ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่
(1) ให้สมาชิกอายุสูงสุด หรือรองลงมาตามลาดับ
(2) เป็นประธานชั่วคราวเพื่อเลือกสมาชิกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น
(3) วิธีการเลือก ให้เสนอชื่อ แล้วลงคะแนนโดยวิธียกมือ
3) เมื่อประธานสภา / รองประธานสภา / ยอมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างการเลือก
ให้ระงับ การเลือก ถ้ าเลือกได้แล้วให้ผู้ได้รับเลือกพ้นหน้าที่ และให้ประธานสภา / รองประธานสภา
เป็นประธานที่ประชุมต่อไป
5.4.5 การประชุมตามระเบียบวาระ
1) ให้ดาเนิ นการประชุม ตามระเบีย บวาระ เว้นแต่ ที่ป ระชุมสภาจะตกลงกั นเป็น
อย่างอื่นในการประชุมคราวนั้น และโดยทั่วไปวาระการประชุมจะเรียงลาดับก่อนหลัง ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) กระทู้ถาม
(๔) เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้ พิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่เสนอใหม่
(๖) เรื่องอื่น ๆ
2) การสั่งปิดประชุม ประธานจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่กรณี
เกิดเหตุอลเวง ตามระเบียบข้อ 121 หาก
(1) ถ้าประธานฝ่าฝืน (สั่งปิดก่อน) ให้สมาชิกสภาจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่มีอยู่
ในที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า ให้ เ ปิ ด ประชุ ม ต่ อ ไป ให้ ป ระชุ ม ต่ อ ไปตามระเบี ย บวาระจ นหมด และ
ให้รองประธานสภาเป็นประธานที่ประชุม ถ้ารองประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฎิ บัติหน้าที่ไ ด้
ให้สมาชิกเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุม (วิธีการตามระเบียบข้อ 26)
3) วาระการประชุมที่ยังไม่ได้ประชุม ให้ประธานสภาจัดวาระนั้นเข้าในระเบียบวาระ
การประชุมในครั้งต่อไป
5.5.6 การพักประชุม
ตามระเบียบข้อ 30 จะพักการประชุมได้ต้อง
1) ประธานสภาเห็นเป็นการสมควร
2) สั่งพักการประชุมไว้ชั่วคราวก็ได้ (ควรกาหนดเวลาให้ชัดเจน)

5.5.7 การประชุมโดยเปิดเผย - ลับ
การประชุมปกติเป็นการประชุมโดยเปิดเผย เว้นแต่
1) กฎหมายหรือระเบียบกาหนดให้ประชุมลับ เช่น ประชุมเพื่อพิจารณาความประพฤติของ
สมาชิกสภา (แต่ผทู้ ี่ถูกอภิปรายอาจขอให้ประชุมเปิดเผยได้)
2) ผู้บริหาร / สมาชิก ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของที่ประชุมร้องขอให้ประชุมลับ โดยทาเป็น
หนังสือ / เสนอด้วยวาจาในการประชุม (ระเบียบข้อ 31 วรรคสอง) (ไม่ต้องขอมติ)
การประชุมลับ
ประธานสภาสั่งให้ผู้ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องออกจากที่ประชุม จนพ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้
ตามระเบียบ ข้อ 32 ระบุว่าการประชุ มสภาท้องถิ่นเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติ
ของสมาชิกสภาท้องถิ่ น เนื่องจากเห็นว่า มีความประพฤติใ นทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือ
ก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภา
ท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือเรื่องที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดตามความในหมวด 9
แห่งระเบียบนีใ้ ห้ประชุมลับ เว้นแต่สมาชิกสภาท้องถิ่นผูถ้ ูกล่าวหาจะขอให้ประชุมเปิดเผย
5.5.8 รายงานการประชุม
1) ต้อให้คณะกรรมการตรวจรายงานได้ตรวจสอบ
2) ทาสาเนารายงานที่ได้ตรวยสอบแล้ว (อย่า งน้อย 2 ฉบับ) ให้สมาชิกตรวจดูก่อนเวลา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น
3) การแก้ ไ ขถ้ อยค าในรายงานการประชุม ให้ ก ระท าโดยมติข องที่ป ระชุ มสภาท้อ งถิ่ น
รายงานการประชุ ใ สภาท้ อ งถิ่ น ทุ ก ครั้ ง อย่ า งน้ อ ยจะต้ อ งมี ร ายชื่ อ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ม าประชุ ม
ลาประชุม และขาดประชุม
4) ให้ประธานสภาลงชื่อเป็นหลักฐานว่าสภารับรองแล้ว
5) การเปิด เผยรายงานการประชุมลับ เป็ นไปตามมติของสภา โดยให้ เ ลขานุก ารสภา
ท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
6) ข้อความใด ๆ อันเกี่ ย วกั บความปลอดภัย หรือประโยชน์สาคัญ ขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิใ ห้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้
เป็นไปตามที่ร้องขอ
7) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยั งไม่ไ ด้
ตรวจสอบ หรือสภายังไม่ได้รับรอง หรือที่สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้วแต่ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ให้เลขานุการ
สภาท้องถิ่นบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้และเป็นผู้รับรองรายงานการประชุมนั้น

8) การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้เป็นไปตามมติของสภาท้องถิ่น

5.6 การเสนอญัตติ
ญัตติมี 2 ประเภท คือ 1) ญัตติเกี่ยวกั บกิจการสภาท้องถิ่น และ 2) ญัตติร่างข้อบัญญัติ
การเสนอญัตติมรี ะเบียบ ดังนี้
1) การเสนอญัตติต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น และมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อย 2 คน เว้นแต่มสี มาชิกน้อยกว่า 8 คน ให้สมาชิกรับรอง 1 คน
2) กรณีส มาชิก เสนอญั ตติร่างข้อบัญ ญั ติเ กี่ย วกั บ การเงิน ต้องให้ผู้บริหารรับ รองด้วย
(ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามระเบียบ ข้อ 44)
3) การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติใด ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ หรือราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในองค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่นเป็นผู้เ สนอตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญ ญั ติ
ท้องถิ่นไม่ต้องมีผู้รับรอง
4) ญัตติที่อาจเสนอด้วยวาจา แต่ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ดังนี้
(1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม
(2) ขอให้รับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการ
(3) ขอให้ ป รึ ก ษาเป็ น การด่ วน หรือ ญั ต ติ ขอให้ พิจ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ส ามวาระ
รวดเดียว ตามระเบียบข้อ 45
(4) ญัตติที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบข้อ 40 วรรคหนึ่ง
(5) ญัตติที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นควรอนุญาตการบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตาม
วรรคห้า ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น
5) วิธีการเสนอญัตติ
(1) ยกมือขึน้ พ้นศีรษะเมื่อประธานอนุญาตจึงกล่าวได้ ณ ที่ของตน หรือที่จัดไว้
(2) การรับรอง : วิธียกมือขึน้ พ้นศีรษะ
6) การบรรจุญัตติ
(1) ประธานสภาต้องบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระภายในเวลาอันสมควร
ในสมัยประชุมนัน้
(2) ญัตติที่เสนอด้วยวาจา ประธานสภาต้องบรรจุเ ข้าระเบีย บวาระในการประชุม
คราวนัน้
(3) กรณีที่มีเหตึจาเป็นให้ไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาได้
ให้บ รรจุเ ข้าระเบีย บวาระการประชุมในสมัย ประชุมถั ดไป และให้แจ้งเหตุจาเป็นนั้นต่อสภาท้องถิ่น
ในสมัยประชุมนัน้

7) ห้ า มี ก ารเสนอญั ต ติ อื่ น ในขณะที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ก าลั ง ประชุ ม เพื่ อ ปรึ ก ษาญั ต ติ ใ ดอยู่
ยกเว้น
(1) ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
(2) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามหมวด 8 แห่งระเบียบนี้
(3) ขอให้ลงมติ
(4) ขอให้แยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมติ
(5) ขอให้ปิดอภิปราย
(6) ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป
(7) ขอให้เลื่อนการปรึกษา
(8) ขอให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาใช้ อ านาจตามข้ อ 118 ข้ อ 120 หรื อ
ข้อ 121 ตามระเบียบนี้
(9) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายให้อานาจไว้
(10) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ถ้าที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติให้ยกเรื่องอื่น
ขึน้ ปรึกษา ญัตติเดิมเป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติเกี่ยวด้วยกับข้อบัญญัติ

5.7 ร่างข้อบัญญัติ
ร่างข้อบัญญัติตอ้ งแบ่งเป็นข้อและมีบันทึก ประกอบด้วย
1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ
2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ
5.7.1 การเสนอร่างข้อบัญญัติ
เมื่ อ ประธานสภาท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ เ สนอมา และตรวจเห็ น ถู ก ต้ อ ง
ตามระเบี ย บการประชุม นี้ แ ล้ว ต้ องส่ ง สาเนาให้ กั บ สมาชิก สภาท้ อ งถิ่น ล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 วั น
ก่อนการประชุม ยกเว้นกรณีประชุมรีบด่วน ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาประชุม
สาหรับ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ออกข้อบัญ ญั ติท้องถิ่นชั่วคราว ต้องนาเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวนัน้ เข้าระเบียบวาระก่อนร่างข้อบัญญัติอ่นื
5.7.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
1) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมสภาจะอนุมัติให้
พิจารณา 3 วาระรวดเดียวได้ โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือ สมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนผูท้ ี่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวด
เดีย วแล้ว การพิจารณาวาระที่ 2 ให้ที่ป ระชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญั ตติเ ต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

2) การพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ จะพิ จ ารณา 3 วาระ โดยจะพิ จ ารณา
รวดเดียวไม่ได้ และในวาระ 2 ต้องกาหนดเวลาเสนอคาแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภา
มีมติรับหลักการ
3) วาระการพิจารณา
(1) วาระที่ 1 เรื่อง รับหรือไม่รับหลักการ และห้ามให้มีการลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว หรือสภาจะให้คณะกรรมการสภาพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
(2) วาระที่ 2 ควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้ โดยเฉพาะอย่างย่างร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ
ถ้าสภาไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
1) ให้ประธานสภานาปรึกษาเพื่อเลือกสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติ
(ใช้วธิ ีเลือกรองประธานสภา)
2) แจ้งมติ และรายชื่อกรรมการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอทราบภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่สภาไม่รับหลักการ
3) แจ้งมติให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดทราบภายในวันถัดจากวันมีมติ
5.7.3 ร่างข้อบัญญัติตกไป
1) ร่างข้อบัญญัติที่สภาไม่รับหลักการ
2) ร่างข้อบัญญัติที่สภาลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ผลเมื่อร่างข้อบัญญัติตกไป
1) ถือว่าร่างข้อบัญญัตินนั้ ตกไป เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็นอย่างอื่น
2) ห้ า มเสนอญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ มี ห ลั ก การเดี ย วกั น ในสมั ย ประชุ ม นั้ น อี ก เว้ น แต่
ประธานสภาอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
5.7.4 การถอนญัตติ คาแปรญัตติ แก้ไขข้อความ หรือขอถอนชื่อ
การขอถอนญัตติหรือคาแปรญัตติ จะกระทาเมื่อ
1) ต้องการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติที่เปลี่ยนหลักการ
2) ขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือผูร้ ่วมเสนอญัตติ
จะกระทาเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ ได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้วจะทาได้ตอ้ งได้รับความยินยอมจาก
ที่ประชุมสภา หรือที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (คาแปรญัตติชั้นคณะกรรมการฯ)
กรณีถือว่าถอนญัตติ
1) ถึงวาระพิจารณาแล้ว ผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปราย หรือไม่อยู่ในที่ ประชุมสภา
ให้ถือว่าได้ถอนญัตติ / คาแปรญัตตินนั้
2) กรณีผู้บริหารเสนอญัตติ / แปรญัตติ อาจมอบหมายให้รองนายกฯ เลขาฯ ที่ปรึกษาฯ
เป็นผู้อภิปรายชีแ้ จงหรือแถลงแทนก็ได้ แต่ต้องทาเป็นหนังสือ

5.8 การอภิปราย
5.8.1 การกล่าวถ้อยคาในที่ประชุมสภา
1) สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคาใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือ
ขึน้ พ้นศีรษะ เมื้อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่ง
จัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น ให้ใช้เวลาตามสมควร หากใช้เวลาเกินสมควรและมี
ผูอ้ ื่นจะอภิปรายต่อไป ประธานอาจสั่งให้หยุดได้ เมื่ออภิปรายมา 10 นาทีแล้ว (ตามระเบียบข้อ 67)
2) การอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กาลังปรึกษาห้ามกล่าวข้อความซ้าหรือนอกประเด็น
3) ห้ามใช้คาหยาบคายใส่รา้ ยป้ายสีผใู้ ด
4) ห้ามกล่าวถึงชื่อบุคคลใดๆ เว้นแต่หากจาเป็น
5) ห้ามนาเอกสารมาอ่านในที่ประชุมฟัง เว้นแต่จาเป็น
6) ห้ามนาวัตถุใดๆ เข้ามาแสดง เว้นแต่ประธานอนุญาต
5.8.2 การอนุญาตให้อภิปราย และลาดับการอภิปราย
1) ให้ผู้เสนอญั ตติ หรือผู้แปรญั ตติอภิป รายก่อน กรณี มีหลายคนให้ป ระธานอนุญ าต
ให้อภิปรายครั้งละ 1 คน
2) ผูค้ ัดค้าน (ถ้ามี)
3) ผูส้ นับสนุนผู้เสนอ หรือผูแ้ ปรญัตติ
4) ผูส้ นับสนุนผู้คัดค้าน ให้อภิปรายสลับกัน ถ้าไม่มีอกี ฝ่ายก็ไห้ฝ่ายนั้นอภิปรายต่อเนื่องได้
5.8.3 การปิดอภิปราย
การปิดอภิปรายจะกระทาได้เมื่อ
1) ไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป
2) ประธานเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วประธานเสนอให้วินิจฉัยว่าควรปิดอภิปราย
หรือไม่ เว้นแต่ อภิปรายกรณีสมาชิกถูกกล่าวหา ตามข้อ 72 ให้อภิปรายจนหมดข้อสงสัย ห้ามรวบรัด
อภิปราย
3) เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานเสนอให้ลงมติ
5.8.4 การรักษาระเบียบการประชุม
1) เมื่อประธานเตือน สมาชิกต้องปฏิบัติตามทันที (ตามระเบียบข้อ 66)
2) เมื่อเห็นว่ามีผู้กระทาผิดระเบียบการประชุม สมาชิกสภาอาจยืนหรือยกเมือร้องขอต่อ
ประธานให้วินจิ ฉัย
3) คาวินิจฉัยเป็นเด็ดขาดและห้ามอภิปรายในเรื่องนีอ้ ีก (ตามระเบียบข้อ 70)
4) ขณะอภิปราย ถ้าประธานยืน ให้สมาชิกระงับการอภิป รายแล้วนั่งลงทันทีและสมาชิก
ต้องฟังประธาน

5.9 การลงมติสภา
5.9.1 วิธีการออกเสียงลงคะแนน
1) เปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือพ้นศีรษะ เว้นผู้บริหาร / สมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน เสนอให้ใช้วิธี
ยืนขึ้น หรือ เรียกชื่อตามลาดับอักษร และที่ประชุมเห็นชอบ
2) ลับ
(1) ในกรณี กม. กาหนดให้ออกเสียงลงคะแนนลับ
(2) ในกรณี ผูบ้ ริหาร / สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ที่อยู่ในที่ประชุมเสนอให้ออกเสียง
ลับและสภาเห็นชอบ
3) วิธีการ เขียนเครื่องหมายบนกระดาษใส่กล่องที่จัดให้ แล้วประธานเรียกชื่อตามลาดับ
อักษรนาซองมาใส่หีบด้วยตนเองต่อหน้าประธาน
5.9.2 การลงมติ
1) ก่อนลงมติ ประธานต้องตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ถ้าไม่ครบลงมติไม่ได้
2) หลัก “หนึ่งคนหนึ่งเสียง”
3) ประธานที่ประชุมออกเสียงในฐานะสมาชิก โดยไม่ต้องลงจากที่นั่งประธานก็ได้
4) ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน และให้ถือเอาคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นเกณฑ์
5) กรณี ประธานถามและไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าเห็นชอบ
6) กรณีสมาชิกเข้ามาเมื่อเริ่มลงคะแนนแล้ว
(1) กรณีเปิดเผย - มีสทิ ธิออกเสียงร่วมกับฝ่ายที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จได้
(2) กรณีลับ - มีสทิ ธิออกเสียงได้ก่อนประธานสั่งให้นับคะแนน
5.9.3 การนับคะแนนและประกาศลงคะแนน
1) เมื่อนับเสร็จแล้วประธานต้องประกาศคะแนนทันที ให้ประกาศด้วยว่าได้คะแนนข้างมาก
ครบตามจานวนที่กฎหมายกาหนดไว้หรือไม่
2) ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ กฎหมายกาหนดเป็นอย่างอื่น กรณีคะแนนเท่ากัน
ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงชีข้ าด และอาจบอกเหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้

5.10 กระทู้ถาม
5.10.1 ความหมายและประเภทกระทู้
กระทู้ถ าม คือ ค าถามซึ่งสมาชิก สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บ ริหารท้องถิ่นเกี่ย ว
กับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น กระทู้ถามมี 2 ประเภท คือ
1) กระทู้ถามทั่วไป 2) กระทู้ถามด่วน

5.10.2 หลักเกณฑ์การตั้งกระทู้ถาม
1) แต่ละกระทู้ที่ผู้ตงั้ และซักถามได้เพียงคนเดียว
2) ในการประชุมครั้งหนึ่ง คนหนึ่งตัง้ ได้ 1 กระทู้ ยกเว้นประธานสภาอนุญาต
3) ต้องไม่มลี ักษณะต้องห้าม 8 ประการ ดังนี้
(1) มีความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่รา้ ย
(2) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก
(3) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชแี้ จงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป
(4) เป็นเรื่องที่มปี ระเด็นคาถามซ้ากับกระทู้ถามซึ่งมีผเู้ สนอมาก่อน
(5) เพื่อให้ออกความเห็น
(6) ในปัญหาข้อกฎหมาย
(7) ในเรื่องไม่เป็นสาระสาคัญ
(8) เพื่อทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ
4) ทาเป็นหนังสือ (แนบท้ายระเบีย บ) และยื่นต่อประธานสภา เพื่อเสนอล่วงหน้า และ
ให้ป ระธานสภาส่งกระทู้ใ ห้ผู้บ ริหารเตรีย มตอบ พร้อมบรรจุเ ข้าระเบีย บวาระภายใน 7 วัน นับ แต่
ส่งกระทู้ให้ผู้บริหาร
5.10.3 กระทู้ถามด่วน
1) กระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องเกี่ยวประโยชน์สาคัญหรือเหตุฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่วนกระทบ
ประชาชนอย่างร้ายแรงที่จะต้องรีบชี้แจง และดาเนินการโดยทันที
2) ประธานต้องรีบส่งให้ผู้บริหารเตรียมตอบ พร้อมกับกาหนดเวลาตามความสาคัญและ
ความสนใจของประชาชน
3) ประธานต้องอนุญาตให้ถามกระทู้ถามด่วนก่อน (ตามลาดับ)
4) เมื่อผู้บริหารตอบแล้ว ผูต้ ั้งกระทู้ซักถามได้อีก 3 ครั้ง
5.10.4 การสิ้นผลของกระทู้ถาม
1) การถอนกระทู้ถาม
(1) ผู้ตงั้ กระทู้ถามมีสทิ ธิถอนเมื่อใดก็ได้และห้ามผู้นนั้ ยื่นกระทู้ถามในเรื่องนัน้ อีก
(2) ผูต้ ั้งกระทู้ถามไม่ถาม/ไม่อยู่เมื่อถึงระเบียบวาระให้ถือว่าถอนกระทู้ถามนัน้
2) กระทู้ถามตกไป เมื่อสมาชิกภาพของผู้ตงั้ กระทู้ถามสิน้ สุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามตกไป
5.10.5 การตอบกระทู้ถาม
1) ผู้บริหารมีสิทธิไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับประโยชน์
สาคัญของทางราชการ โดยต้องให้สภาทราบภายใน 7 วัน
2) ผูบ้ ริหารขอเลื่อนการตอบได้ และขอให้ที่ประชุมโดยต้องชีแ้ จงเหตุผลพร้อมกาหนดเวลา
ที่จะตอบ หากนานเกินไป (สภามีสทิ ธิกาหนดเวลาให้ตอบได้)

5.10.6 กระทู้ที่ยังไม่ตอบระงับไป
1) ครบวาระสภาท้องถิ่น
2) ยุบสภาท้องถิ่น
3) ปิดสมัยประชุม
4) ผูบ้ ริหารพ้นจากตาแหน่ง

5.11 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ
1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวน 3 - 7 คน
2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น มีจานวน 3 - 7 คน
การตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือ
มิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของ
จานวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด
5.11.1 หน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาท้อ งถิ่น มีหน้าที่กระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่
ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีเศษ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นสามารถตั้งคณะอนุกรรมการสภาท้องถิ่นได้ตามสมควร
5.11.2 การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
1) การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ได้
2) ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
2 คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
3) การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น
4) สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิ กสภาท้องถิ่น
เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(2) คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัติ
(3) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร

5.11.3 การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
2) ตาย
3) สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผูน้ ั้นสิ้นสุดลง
4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึน้ ใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิน้ ลง
5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่

