
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๘๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท า
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น...            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(อบจ. มาตรา ๗ เทศบาล มาตรา ๑๔ อบต. มาตรา ๔๔) 
 
 

บทบาทอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น 
๑ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๒. ให้ความเห็นชอบญัตติร่างข้อบัญญัติ และญัตติอ่ืนๆ  
๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา 

ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 

ตรวจสอบโดย 
  ๑. ตั้งกระทู้ถาม 
  ๒. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าชื่อหนึ่งในสามเพ่ือขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ ท าได้
เฉพาะในสมัยสามัญ 
 

กระทู้ถามคืออะไร 
 ประเภทของกระทู้ถาม 
 กระทู้ถามสามารถถามด้วยวาจาได้หรือไม่ 
 ผู้ใดสามารถอภิปรายในกระทู้ถามได้บ้าง 

 

สภาท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ประธานสภาท้องถิ่น 
 รองประธานสภาท้องถิ่น 
 เลขานุการสภาท้องถิ่น 
 สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

อ.ป.ท. 
 

สภาท้องถิ่น 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
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การอภิปราย 
 ขออภิปราย  
 ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องอ่ืนใดอันเป็นที่เสียหาย 
 มีผู้กระท าผิดระเบียบในห้องประชุม 
 มีผู้ประท้วงกันหลายคน 

 

กฎหมายและระเบียบที่สภาท้องถิ่นจ าเป็นต้องจัดเตรียมไว้ในห้องประชุม 
- กฎหมายจัดตั้ง อปท. 
- พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ 
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของ อปท. + อบต. 
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 

 

สิ่งท่ีต้องเตรียมไว้ในการประชุม 
 กระดาน พร้อมอุปกรณ์การเขียน 
 บัญชีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นเรียงล าดับตามตัวอักษร 
 บัญชีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุสูงสุด ๓ ท่านขึ้นไป 
 หีบบัตรเลือกตั้ง คูหา  
 กระดาษส าหรับลงคะแนนลับ และซอง 
 เครื่องบันทึกเสียง 

 

ตัวอย่างการจัดระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

                               พิจารณาเสร็จ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 

ประเด็นปัญหาเรื่องระยะเวลา 
 ระยะเวลาของการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการใน
วาระที่หนึ่ง จนถึงวันที่สภาท้องถิ่นพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สอง จะต้องใช้ระยะเวลา
อย่างน้อยก่ีวัน ? 
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   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 
และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
(ข้อ ๔๙ แห่งระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗) 
  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ 
ที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  (ข้อ ๔๕ วรรคสาม แห่งระเบียบ  มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗) 
 

  ข้อ ๑๑๕. คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 
 

  ข้อ ๕๐.  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม 
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อสภาท้องถิ่น..........และให้ 
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม
พิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 

สรุป เวลาที่เหมาะสม ควรเป็น ๗ วัน 
วันที่ ๑   สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ 
วันที่ ๒ - ๔  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง    
                        (วันละ ๘ ชั่วโมงเป็นเวลา ๓ วัน) 
วันที่ ๕   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
วันที่ ๗   ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ,ที่สาม 

 
 

ขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณของสภาท้องถิ่นทั้ง ๓ วาระ 
 ในวาระท่ี ๑ ถ้าสภามีมติรับหลักการก็ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ถ้าสภามีมติไม่รับหลักการ 
ก็ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง 
  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา  
วาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงดังกล่าว  จึงเป็นขั้นตอนและ
วิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ของสภาท้องถิ่น 
  เมื่อประธานสภาส่งร่างข้อบัญญัติที่เห็นชอบด้วยกฎหมายไปให้ ผวจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และส่งคืนให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 

วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง 
  ให้เลือกกรรมการทีละคน โดยให้เลือกกรรมการคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการในล าดับ
ถัดไปจนครบจ านวนตามที่สภาท้องถิ่นมีมติหรือตามที่กฎหมายก าหนด (ข้อ ๑๐๗ หรือข้อ ๔๘ ประกอบ
ข้อ ๑๒ แห่งระเบยีบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
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การเรียกประชุมและการนัดประชุม 
  การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบ
ล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนก าหนดวันเปิด
สมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน (ข้อ ๒๒ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น) 
 

การนดัประชุมตามข้อ ๒๓ 
 การนัดประชุมในสมัยประชุมนั้นให้ท าเป็นหนังสือ.......โดยแจ้งนัดประชุมล่วงหน้า 
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 
 เมื่อเรียกประชุมหรือนัดประชุมแล้ว   
สิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือ  “ระเบียบวาระการประชุม”  ตามข้อ ๒๔ 

 

สรุปจะเป็นการประชุมสภาท้องถิ่นได้ต้อง 
  ๑. อยู่ในสมัยประชุม 
 ๒. มีการเรียกประชุมและนัดประชุม โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ๓. มีองค์ประชุมครบ 
 

ประเด็นประธานสภาและรองประธานสภาลาออกพร้อมกัน 
  -  กรณีอยู่ในสมัยประชุมสามัญ   ด าเนินการตามข้อ ๒๖ ของระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานที่
ประชุมชั่วคราว เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น 
 

  - กรณีอยู่นอกสมัยประชุมสมัยสามัญ  เมื่อมีค าร้องขอจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอให้เปิดประชุมวิสามัญให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเรียกประชุมวิสามัญ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับค าร้อง  (ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 36 (1) 

 เมื่อถึงสมัยประชุมสามัญแล้ว  ประธานสภาไม่ด าเนินการเรียกประชุมและนัดประชุมได้หรือไม่ ? 
 ประธานสภามีหน้าที่ต้องเรียกประชุมตามกฎหมาย ในกรณีท่ีประธานสภาไม่เรียกประชุม 
กฎหมายก าหนดให้ผู้ก ากับดูแลเป็นผู้เรียกประชุมแทน 
 ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหรือไม่ ? 
 ข้อ ๓๗ ญัตติมี ๒ อย่าง คือ 
(๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 ข้อแตกต่างระหว่างญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่นกับญัตติร่างข้อบัญญัติ คือ ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมต้องพิจารณาเป็นสามวาระ (ข้อ ๔๕)  
 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น ตามข้อ ๓๗ (๑)ไม่ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว 
 ญัตติร่างข้อบัญญัติ  ถ้าผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองตามข้อ ๓๘ วรรคสี่ 
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การเสนอญัตติด้วยวาจา 

 ข้อ ๓๘ วรรคห้า นอกจากญัตติที่กฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดให้ท าเป็นหนังสือ ญัตติ
ดังต่อไปนี้ อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้   โดยต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ตามวรรคหนึ่ง 
(๕) ญัตติที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นควรอนุญาต 

  การเสนอญัตติด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น จึงควรเสนอญัตติที่จ าเป็นเร่งด่วน หากเป็น
ญัตติที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงจ านวนมากหรือจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบสมควรที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่น จะได้ศึกษาญัตตินั้นล่วงหน้า ก็ควรให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมของสภาท้องถิ่นต่อไป 
 

ญัตติที่ไม่มีการลงมติ เช่น 
- ญัตติที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าชื่อกันหนึ่งในสามเพ่ือขอเปิดอภิปรายทั่วไปสอบถามการท างานของ  

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ญัตติที่นายกขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น 
 ญัตติที่นายกแถลงผลงานประจ าปี 

 

การนับคะแนนเสียงในการลงมติ 
 การลงมติโดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
หมายความว่าอย่างไร ? 
 หมายถึง เสียงส่วนใหญ่ที่ออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับญัตติก็ตาม  
ส าหรับการงดออกเสียงลงคะแนนนั้นไม่สามารถน ามานับเป็นคะแนนเสียงเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบได้  

 

การออกเสียงของประธานสภาท้องถิ่น 
 ออกเสียงในฐานะสมาชิกไม่จ าต้องลงจากท่ีนั่งของประธานสภา (เป็นสิทธิ)  
 ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันเป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะต้องออกเสียงชี้ขาด   (เป็นหน้าที่) 

 

    - ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกได้
หรือไม่ ? 
     ไม่ควร เพราะ  

 นโยบายของผู้บริหารควรส่งให้สมาชิกสภาท้องถิ่น    ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อน
วันประชุม 
  กฎหมายจัดตั้งก าหนดให้ประธานสภาเป็นผู้เรียก ประชุมสภาเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นแถลง
นโยบายต่อสภา (อบจ มาตรา ๓๕/๔) 

 

ประเด็นปัญหาการปิดประชุมสภาเพราะเหตุอลเวง หลักกฎหมาย 
ข้อ ๒๙ ประธานสภาท้องถิ่นจะสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่นก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่

เป็นกรณีสภาท้องถิ่นเกิดอลเวงตามข้อ ๑๒๑  ถ้าประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบ
วาระและไม่ใช่เหตุอลเวง สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่มีอยู่ในที่ประชุมเห็นว่าสมควร
ให้เปิดประชุมต่อ ก็ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระนั้นต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการ
ประชุม 
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 กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นขาดประชุม ๓ ครั้งติดต่อกัน เลขานุการสภาท้องถิ่นจะด าเนินการ
อย่างไร ?  
- เลขานุการสภารายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นทราบ เพ่ือให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานไปยัง
ผู้ก ากับดูแลเพื่อสอบสวนวินิจฉัยตามกฎหมาย 

 

  ประเด็นการตรวจค้นตัวสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีมีข้อสงสัยว่าจะพกพาอาวุธเข้ามาในที่
ประชุมจะท าอย่างไร ? 
  ประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น ตามข้อ ๑๖ (๔)  ซึ่งที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ควรแก่การเคารพ ผู้ เข้าไปไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลภายนอกจะต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ตามข้อ ๑๐๗ หากปรากฏพฤติการณ์ใดอันเป็นการขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่นแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นสามารถใช้ดุลพินิจด าเนินการใดๆ ให้
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้    
 

การขอขยายสมัยประชุมต้องขอก่อนระยะเวลาของสมัยประชุมจะหมดไป ค าว่า “ปี” หมายถึง ปี
ปฏิทิน 
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คู่มือการประชุมสภาท้องถ่ิน 
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กองกิจการสภาฯ 
ฝ่ายการประชุม 



 


