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ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวนต ําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๘

(และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  ๓  พ.ศ.  ๒๕๔๒)
--------------------------

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๕๒  แหงพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการ
บริหารสวนต ําบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกขอบังคับวาดวยการประชุมสภาองค
การบริหารสวนตํ าบลไว  ดังตอไปนี้

ขอ  ๑  ขอบังคับนี้  เรียกวา  ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ต ําบล พ.ศ.  ๒๕๓๘

ขอ  ๒  ใหใชขอบังคับนี้นับแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ  ๓  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้

หมวด  ๑
ประธานสภา  รองประธานสภาและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนต ําบล

ขอ  ๔  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตํ าบลครั้งแรก  นายอํ าเภอตองกํ าหนดใหสมาชิกไดมา
ประชุมภายในส่ีสิบหาวันนับแตการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเสร็จแลว

ขอ   ๕  ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตํ าบลครั้งแรก  ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตํ าบลช่ัวคราวเปนผูเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตบํ าลท่ีมีอาวุโสสูงสุดข้ึนทํ าหนาทีป่ระธานสภาองคการ
บริหารสวนต ําบลช่ัวคราวเพ่ือดํ าเนินการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลตามมาตรา  ๔๘  และมาตรา  
๕๗  แหงพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗

ใหปลัดองคการบริหารสวนตํ าบลเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตํ าบลช่ัวคราว  ในการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตํ าบลครั้งแรก  จนกวาจะมีการเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตํ าบล

ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลช่ัวคราวรายงานผลการเลือกต้ังประธานและรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตํ าบล  ใหนายอํ าเภอแตงต้ังภายใน ๗  วัน เม่ือนายอํ าเภอมีคํ าส่ังแตงต้ังประธานและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลแลว  ใหประธานช่ัวคราวพนจากตํ าแหนง

ขอ  ๖  วิธีเลือกประธาน  รองประธาน  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  ใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตํ าบลแตละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลที่ตนเห็นสมควร  ได
ต ําแหนงละหนึ่งชื่อ  ค ําเสนอน้ันตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลรับรองไมนอยกวาสองคน  ช่ือท่ี
เสนอไมจ ํากัดจ ํานวน  และใหเลือกจากชื่อเหลานั้นโดยวิธีเขียนชื่อลงคะแนน  เมื่อตรวจนับแลวใหประธานสภา
องคการบริหารสวนต ําบลชั่วคราวประกาศคะแนนตอที่ประชุม   ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก  ถาได
คะแนนสูงสุดเทากันหลายช่ือใหเลือกใหมเฉพาะช่ือท่ีไดคะแนน   แตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีกก็ใหประธานสภา
องคการบริหารสวนตํ าบลช่ัวคราวออกเสียงช้ีขาด

ถามีการเสนอเพียงต ําแหนงละหนึ่งชื่อใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก
ขอ  ๗  เม่ือประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลพนวาระตามความในมาตรา

๔๙  แหงพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ใหด ําเนินการเลือกต้ังประธาน
และรองประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลขึ้นใหม  ในการนี้ใหน ําขอ  ๕  และขอ  ๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ใหประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลท่ีพนจากตํ าแหนงตามความในวรรคกอนอยู
ท ําหนาทีป่ระธานช่ัวคราวตอไปจนกวาจะเลือกต้ังประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลขึ้น
ใหม

ขอ  ๘  เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระตามความ
ในมาตรา  ๕๐  แหงพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ใหนายอํ าเภอเรียก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตํ าบลภายในสิบหาวันนับแตวันทีตํ่ าแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบล
วางลง  เพื่อด ําเนินการเลือกต้ังประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลขึ้นใหม  ในการนี้ใหน ําความในขอ  ๕  และ
ขอ  ๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม

ประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลที่ไดรับเลือกตั้งใหมใหอยูในต ําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยู
ของผูซ่ึงตนแทน

ขอ  ๙   เม่ือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลวางลงเพราะเหตุอื่นใด  นอกจากครบวาระตาม
ความในมาตรา  ๕๐  แหงพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ใหด ําเนินการ
เลือกตัง้รองประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ต ําแหนงรองประธานสภาองค
การบริหารสวนต ําบลวางลง  ในการนี้ใหน ําความในขอ  ๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ  ๑๐  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑)  นัดประชุมสภาองคการบริหารสวนตํ าบลตามคํ าส่ังของประธานสภาองคการบริหารสวน

ต ําบล
(๒)  ช้ีแจงกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  ค ําส่ัง  หรือหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวของกับกิจ

การขององคการบริหารสวนต ําบลตอที่ประชุม
(๓)  จัดท ําระเบียบวาระการประชุม
(๔)  จัดท ําและตรวจสอบรายงานการประชุม
(๕)   รักษาเอกสารของสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  แตจะเปดเผยเอกสารดังกลาวไดตอเมื่อ

ประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลอนุญาต
(๖)  แจงมติของสภาองคการบริหารสวนตํ าบลไปยังผูที่เกี่ยวของ
(๗)  ชวยเหลือประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  ในการรักษาความสงบเรียบรอยในที่

ประชุม
(๘)  ปฏบิตัหินาที่อ่ืน ๆ ตามท่ีกํ าหนดไวในขอบังคับนี้หรือตามที่ประธานสภาองคการบริหาร

สวนตํ าบลมอบหมาย
ขอ  ๑๑  เม่ือเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตํ าบลไมอยูหรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหสภา

องคการบริหารสวนตํ าบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลคนใดคนหนึ่งท ําหนาทีเ่ลขานุการช่ัวคราว
ขอ  ๑๒  ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตํ าบลพนจากการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้ทันทีที่สภา

องคการบริหารสวนตํ าบลมีมติใหพนจากต ําแหนง
เม่ือเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตํ าบลพนจากตํ าแหนงใหสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเลือก

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตํ าบลภายในสิบหาวันนับแตวันทีตํ่ าแหนงน้ันวางลง
ขอ  ๑๒  ทวิ  ใหสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเปนคณะ

กรรมการบริหารประกอบดวย  ประธานกรรมการบริหารคนหนึ่ง  และกรรมการบริหารจํ านวนสองคนแลวเสนอ
ใหนายอํ าเภอแตงต้ัง
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การเลือกประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารใหนํ าความในขอ  ๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเปนผูประกาศชื่อผูซึ่งไดรับเลือกเปนประธานกรรมการ

บริหาร
ขอ  ๑๒  ตรี  เม่ือคณะกรรมการบริหารวางลงท้ังคณะหรือกรรมการบริหารวางลงเปนการเฉพาะตัวเน่ือง

จากเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระใหสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเลือกคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร
แทนต ําแหนงที่วางนั้น  ในการนี้ใหน ําความในขอ  ๑๒  ทวิ  มาใชโดยอนุโลม

หมวด  ๒
การประชุม

ขอ  ๑๓  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตํ าบลมีอยู  ๒  ประเภท
(๑)  การประชุมสามัญ
(๒)  การประชุมวิสามัญ

ขอ  ๑๔  การกํ าหนดสมัยประชุมสามัญประจ ําป  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลนํ าปรึกษา
ในท่ีประชุมสามัญสมัยแรกวาควรมีสองสมัยหรือหลายสมัย  และควรจะเริ่มแตเมื่อใดในปนั้น  กับใหกํ าหนดวัน
เร่ิมสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปตอไป

การกํ าหนดสมัยประชุมสามัญประจ ําปตามความในวรรคกอนอยางนอยจะตองกํ าหนดในเดือน
กมุภาพันธสมัยหนึ่งและในเดือนสิงหาคมสมัยหนึ่งโดยใหท ําเปนประกาศขององคการบริหารสวนต ําบล

ขอ  ๑๕  การกํ าหนดสมัยประชุมสามัญประจ ําปเพื่อพิจารณารางขอบังคับงบประมาณใหกํ าหนดใน
เดอืนสิงหาคม  และควรจะด ําเนินการประชุมใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาสิบหาวัน

ขอ  ๑๖  การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตํ าบลตามความในขอ  ๑๓  ใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนต ําบลแจงลวงหนาใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลทราบเปนหนังสือและใหปดประกาศไว
ในทีเ่ปดเผยหรือที่ส ํานักงานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลกอนวันกํ าหนดเปดสมัยประชุมไมนอยกวาสามวันเวน
แตการประชุมอันรีบดวนจะแจงกํ าหนดเปดสมัยประชุมและปดประกาศเร็วกวานั้นก็ได  แตมิใหนอยกวาย่ีสิบส่ี
ช่ัวโมงกอนกํ าหนดเวลาเปดสมัยประชุม

ขอ  ๑๗  การนัดประชุมในระหวางสมัยประชุมนั้นใหท ําเปนหนังสือหรือจะบอกนัดในที่ประชุม  แตถา
บอกนดัในทีป่ระชุมใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูที่มิไดมาประชุมในเวลานั้นใหทราบลวงหนาดวย

โดยปกติใหนัดประชุมลวงหนาไมตํ ่ากวาสามวัน  แตถาเปนการประชุมอันรีบดวนหรืออยูในระหวาง
สมัยประชุมจะนัดเร็วกวาน้ันก็ได

ขอ  ๑๘  การนัดประชุมใหสงระเบียบวาระการประชุมไปดวย  เวนแตการประชุมอันรีบดวนจะแจง
ระเบยีบวาระการประชุมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลทราบในขณะเปดประชุมก็ได

ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลประชาสัมพันธกํ าหนดวันนัดประชุม  เวลาสถานท่ีประชุม
เรือ่งทีจ่ะนํ าเขาสูท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตํ าบลใหประชาชนทราบและเขาฟงการประชุมดวย

หลักเกณฑและวิธีการสํ าหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนตํ าบลใหเปนไป
ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตํ าบลกํ าหนด

ขอ  ๑๙  เม่ือถึงกํ าหนดเวลานัดประชุมแลว  ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตํ าบลตรวจสอบราย
ช่ือสมาชิกผูมาประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เม่ือมีผูมาประชุมครบองคประชุมใหเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนต ําบลใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเขาหองประชุม
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เม่ือไดมีสัญญาณใหเขาประชุมแลว  ใหสมาชิกรีบเขาน่ังตามท่ีซ่ึงไดจัดไว  ใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนต ําบลตรวจดูวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลไดเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม  ถาหาก
ไมครบองคประชุมและพนกํ าหนดเวลานัดประชุมแลวหน่ึงช่ัวโมงก็ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลส่ัง
เล่ือนการประชุมไป

การนดัเลื่อนการประชุมนั้น  ใหน ําความในขอ  ๑๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลผูใดท่ีมาลงช่ือไวแลว  แตมิไดเขานั่งประชุมในที่ประชุมสภาองค

การบริหารสวนต ําบล  มิใหนับเปนองคประชุมสํ าหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลผูนั้น
ขอ  ๒๐  การประชุมตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ

จ ํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ขอ  ๒๑  เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลมาครบองคประชุมแลวแตประธานและรองประธาน

สภาองคการบริหารสวนตํ าลไมอยูในท่ีประชุม  ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลทีม่าประชุม  เลือกกัน
เองเปนประธานช่ัวคราวในการประชุมคราวน้ัน

ถาประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเขามาในทีป่ระชุม  ก็ใหประธานสภาองค
การบริหารสวนต ําบลช่ัวคราวพนหนาที ่ และใหประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเปน
ประธานท่ีประชุมตอไป

ขอ  ๒๒  เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  มีเรื่องที่ควรแจงใหที่ประชุมทราบกอนเริ่ม
ปรึกษาตามระเบียบวาระ  ก็ใหแจงตามที่ประชุมได

ขอ  ๒๓  การจัดระเบียบวาระประชุมนั้น  โดยปกติใหจัดลํ าดับการพิจารณาขอปรึกษาในอันดับกอน
หลังดังตอไปนี้

(๑)  รับรองรายงานการประชุม
(๒)  เรื่องดวน
(๓)  ญัตติรางขอบังคับที่คางพิจารณา
(๔)  ญัตติรางขอบังคับที่เสนอใหม
(๕)  ญัตติอื่น ๆ
ขอ  ๒๔  โดยปกติใหด ําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  เวนแตที่ประชุมจะไดตกลงเปนอยางอื่นใน

คราวประชุมน้ัน
ประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลจะสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระการประชุมมิได  เวนแต

ในกรณีท่ีเห็นวาท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเกิดการอลเวงจนมิสามารถรักษาระเบียบขอบงัคับการ
ประชุมไวได

ขอ  ๒๕  ภายใตขอบังคับขอ  ๒๔  ถาประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลส่ังปดประชุมกอนหมด
ระเบียบวาระ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลรวมกันไมต่ํ ากวาหน่ึงในสามของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนต ําบลที่มาประชุมขอรองใหเปดประชุมตอไป  ก็ใหดํ าเนินการประชุมตอไปโดยใหรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตํ าบลเปนประธานในที่ประชุม

ถารองประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนต ําบลเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราวนั้น  ทั้งนี ้ใหน ําความในขอ  ๒๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม

การประชุมตอไปในขอนี้ตองมีสมาชิกครบองคประชุม
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ขอ  ๒๖  ถาประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเห็นวาไดประชุมกันมาเปนเวลานานสมควรหยุดพัก
ช่ัวคราว  จะส่ังใหหยุดพักการประชุมเสียช่ัวคราวก็ได

ขอ  ๒๗  เม่ือประธานสภาหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลรวมกันไมต่ํ ากวาหน่ึงในสามของ
จ ํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลท่ีมาประชุมรองขอใหมีการประชุมลับก็ใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนต ําบลส่ังผูท่ีมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลออกจากหองประชุม  เวนแตเจาหนาที่ซึ่ง
เก่ียวของ

การรองขอใหมีการประชุมลับตามความในขอน้ี อาจทํ าเปนหนังสือก็ไดแตไมจํ าเปนตองบอกลวงหนา
ขอ  ๒๘  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  เพ่ืออภิปรายเก่ียวกับความประพฤติของสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตํ าบลตามความในมาตรา  ๔๗  ตรี (๘)  แหงพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการ
บริหารสวนต ําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๔๒  หรือเร่ืองการประชุมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลผูถูกกลาวหาวากระทํ า
ความผิดตามความในหมวด  ๙  แหงขอบังคับนี้ใหประชุมลับ  เวนแตสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลผูถูก
กลาวหาจะขอใหประชุมเปดเผย

ขอ  ๒๙  รายงานการประชุมทุกคราว  ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตํ าบลตรวจรายงานการ
ประชุมแลวเสนอใหสภาองค การบริหารสวนตํ าบลรับรองในคราวประชุมคร้ังตอไปโดยใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนต ําบลไดมีโอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุม  ผูใดตองการแกไขถอยคํ าตองไดรับอนุญาตจากสภาองค
การบริหารสวนตํ าบลกอน

ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตํ าบลปดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาองคการบริหารสวน
ต ําบลมีมตริบัรองแลวในที่เปดเผยใหประชาชนทั่วไปทราบ  เวนแตเร่ืองท่ีสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเห็นวา
ไมควรเปดเผย

ขอ  ๓๐  เม่ือสภาองคการบริหารสวนตํ าบลไดรับรองรายงานการประชุมคร้ังใดแลว  ใหประธานสภา
องคการบริหารสวนตํ าบลลงช่ือในรายงานน้ันไวเปนหลักฐาน

รายงานการประชุมซ่ึงสภาองคการบริหารสวนตํ าบลชุดกอนยังมิไดรับรอง  ใหเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนต ําบลลงช่ือไวเปนหลักฐาน  และใหถือวาไดมีการตรวจและรับรองแลวตามความในขอ  ๒๙  และให
สงรายงานการประชุมใหนายอํ าเภอภายในกํ าหนดสามสิบวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตํ าบลไดรับรอง
รายงานการประชุมแลว

ขอ  ๓๑  รายงานการประชุมลับจะเปดเผยไดเพียงใดหรือไม  ใหเปนไปตามมติของสภาองคการบริหาร
สวนตํ าบล

หมวด  ๓
ญัตติ

ขอ  ๓๒  ญัตติมี  ๒  อยาง  คือ
               (๑)  ญัตติเก่ียวกับกิจการภายในวงงานองคการบริหารสวนตํ าบล
               (๒)  ญัตติรางขอบังคับต ําบล
ขอ  ๓๓  ญัตติท้ังหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลและ

มสีมาชิกรับรองหนึ่งคน  เวนแตขอบังคับนี้จะไดกํ าหนดไวเปนอยางอื่น
ญตัตติอไปนี้ไมตองเสนอลวงหนาและไมตองท ําเปนหนังสือ
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                 (๑)  ขอใหรับรองรายงานการประชุม
 (๒)  ขอใหปรึกษาเปนการดวน  หรือญัตติในเวลาท่ีมีการปรึกษารวดเดียว

     (๓)  ขอแปรญัตติที่มิใชรางขอบังคับงบประมาณ
 (๔)  ขอใหลงมติ
 (๕)  ขอใหแยกประเด็นพิจารณา  หรือแยกประเด็นลงมติ
 (๖)  ขอใหปดอภิปราย
 (๗)  ขอใหเปดอภิปรายตอไป
 (๘)  ขอใหเลื่อนการประชุมปรึกษาตอไปในคราวหนา
 (๙)  ขอใหพิจารณาโทษสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลวาไดกระทํ าผิดขอบังคับนี้ใน

การประชุมครั้งนั้น
 (๑๐)  ญัตติท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเห็นควรอนุญาต

ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลบรรจุญัตติท่ีเสนอมาเขาระเบียบวาระการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนต ําบลภายในกํ าหนดเวลาอันสมควรในสมัยสามัญน้ัน

ขอ  ๓๔  การเสนอญัตติที่ไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือนั้น  ใหน ําความในขอ  ๕๓  มาใชบังคับโดย
อนุโลม

ขอ  ๓๕  รางขอบังคับต ําบลตองแบงออกเปนขอ ๆ และมีบันทึกดังตอไปนี้
               (๑)  หลักการของรางขอบังคับต ําบล
               (๒)  เหตุผลที่เสนอรางขอบังคับตํ าบล
เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลไดรับญัตติรางขอบังคับตํ าบลที่เสนอมาและตรวจเห็นถูก

ตองตามระเบียบการประชุมแลว  ใหสงสํ าเนาแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลลวงหนาอยางนอยสามวัน
กอนวันประชุม  เวนแตเปนการดวน

ขอ  ๓๖  ถาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเปนผูเสนอญัตติรางขอบังคับต ําบลเก่ียวดวยการเงิน
ตองใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลรับรอง

รางขอบงัคับตํ าบลเก่ียวดวยการเงิน  หมายความวา  รางขอบังคับต ําบลวาดวยขอความตอไปน้ีท้ังหมด
หรือขอใดขอหนึ่ง

        (๑)  การตั้งขึ้นหรือยกเลิกหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงแกไขหรือวางระเบียบการบังคับเกี่ยวกับรายได
ขององคการบริหารสวนต ําบล

         (๒)  การจัดสรร  รับ  รักษาหรือจายเงินขององคการบริหารสวนตํ าบล หรือการโอนงบประมาณ
ขององคการบริหารสวนต ําบล

         (๓)  การกูเงินหรือการคํ ้าประกัน  หรือการใชเงินในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางขอบังคับต ําบลใด
เปนขอบงัคบัต ําบลเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมีค ํารับรองของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล
หรือไม  ใหเปนอํ านาจของประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเปนผูวินิจฉัย

การเสนอญัตติรางขอบังคับต ําบลอ่ืน ๆ ตอประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลจะตองมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนต ําบลรับรองอยางนอยสองคน  ผูเสนอและผูรับรองตองลงชื่อในญัตติรางขอบังคับต ําบล

การเสนอญัตติรางขอบังคับต ําบลใด  ถาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลเปนผูเสนอไม
ตองมีผูรับรอง
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การเสนอญัตติรางขอบังคับต ําบลวาดวยงบประมาณ  ใหเปนไปตามความในหมวด  ๔  วาดวยงบ
ประมาณ

ขอ  ๓๗ ญตัติรางขอบังคับตํ าบลนั้นที่ประชุมจะตองพิจารณาเปน  ๓  วาระ  แตที่ประชุมจะอนุมัติให
พิจารณา  ๓  วาระรวดเดียวก็ได

การเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา  ๓  วาระรวดเดียว  คณะกรรมการบริหาร  หรือสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนต ําบลมีจ ํานวนไมต่ํ ากวาหน่ึงในสามของจํ านวนผูที่มาประชุมจะเปนผูเสนอก็ได  เมื่อที่ประชุมอนุมัติ
ใหพิจารณา  ๓  วาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ี  ๒ นั้นใหที่ประชุมเปนกรรมการเต็มสภา  โดยใหประธาน
ของทีป่ระชุมเปนประธาน

ญตัตริางขอบังคับตํ าบลวาดวยงบประมาณจะพิจารณา  ๓  วาระรวดเดียวไมได
ขอ  ๓๘ ในการพิจารณาญัตติรางขอบังคับต ําบลวาระที่หนึ่ง  ใหที่ประชุมปรึกษาในหลักการแหงรางขอ

บงัคบัต ําบลและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบังคับต ําบลน้ันหรือไมหากมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ต ําบลประสงคจะอภิปราย  หามมิใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลไดอภิปรายในเร่ืองน้ันพอ
สมควรแลว

ขอ  ๓๙  ญัตติรางขอบังคับต ําบลท่ีสภาองคการบริหารสวนตํ าบลลงมติรับหลักการแลวถาจะตองสงให
คณะกรรมการพิจารณา  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลสงตนรางขอบังคับต ําบลนั้นไปใหคณะ
กรรมการพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมจะตองกํ าหนดเวลาแปรญัตติดวย

ภายในเวลาท่ีสภาองคการบริหารสวนตํ าบลกํ าหนด  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล
หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบังคับต ําบล  ก็ใหเสนอค ําแปรญัตติ
ลวงหนาเปนหนังสือ  โดยปกติใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการ  ในกรณีทีส่มาชิกสภา
องคการบริหารสวนตํ าบลเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลรับรองตามความในขอ
๓๖

ขอ  ๔๐  เม่ือคณะกรรมการไดพิจารณาแลว  จะตองเสนอรางขอบังคับต ําบลนั้นตามรางเดิม  และตามท่ี
มีการแกไขเพ่ิมเติมพรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนตอประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  รายงาน
นัน้อยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง  การแปรญัตติ  และมติของคณะ
กรรมการเก่ียวกับการแปรญัตติน้ันเปนประการใด  และใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลสงสํ าเนาราง
รายงานน้ันแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลโดยปกติไมนอยกวาหน่ึงวันกอนวันนัดประชุม  เวนแตเปน
การดวน

ประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลจะขอใหคณะกรรมการไปรวมประชุมดวย  เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือช้ีแจงขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับรายงานน้ันก็ได

ขอ  ๔๑  ในการพิจารณารางขอบังคับต ําบลวาระที ่ ๒  ใหปรึกษาเรียงตามล ําดับขอเฉพาะที่มีการแปร
ญัตตหิรือทีค่ณะกรรมการแกไขเทาน้ัน เวนแตที่ประชุมจะไดลงมติเปนอยางอื่น

ถาทีป่ระชุมลงมติเห็นดวยกับค ําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว  มิใหเสนอขอแปร
ญตัตหิรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสํ าคญั  ที่ประชุมจะลงมติใหสง
ปญหานัน้ไปใหคณะกรรมการพิจารณาใหม  เฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ไดโดยไมใหมีการแปรญัตติในขั้น
กรรมการนี้ขึ้นอีก  ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการพิจารณาใหมดังกลาวแลว  การพิจารณาเฉพาะขอ
นัน้ ๆ เปนอันระงับไวกอน  แตถาไมเปนการขัดของก็ใหที่ประชุมพิจารณาขออื่น ๆ ตอไปจนจบราง
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ถาขอขดัแยงหรือขอบกพรองดังกลาวแลวในวรรคกอนเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมจะลง
มตใิหด ําเนินการตามความในวรรคกอนก็ได

เม่ือคณะกรรมการไดย่ืนรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวน้ันแลวใหประธานสภาองคการบริหาร
สวนตํ าบลจัดสงสํ าเนารายงานน้ันใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลโดยปกติกวาหน่ึงวันกอนวันนัด
ประชุม  เวนแตเปนการดวน

ในการประชุมตอวาระท่ี  ๒  ใหที่ประชุมลงมติเฉพาะขอความที่ไดระงับไวนั้นจนสิ้น
ขอ  ๔๒  ในการพิจารณาขอบังคับต ําบลวาระที ่ ๓  ใหที่ประชุมลงมติวาจะใหตราเปนขอบังคับต ําบล

หรือไม
การพิจารณาในวาระน้ีไมมีการอภิปราย
ขอ  ๔๓  ญัตติรางขอบังคับต ําบลใดซ่ึงท่ีประชุมไดลงมติไมรับหลักการตามความในขอ  ๓๘  ก็ด ี หรือ

ลงมตไิมใหตราเปนขอบังคับตํ าบลตามความในขอ  ๔๒  ก็ด ี หรือสภาองคการบริหารสวนตํ าบลมีมติยืนยันไม
ครบตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ก็ด ี ใหถือวา
รางขอบงัคบัต ําบลนั้นเปนอันตกไป มิใหเสนอญัตติรางขอบังคับต ําบลนั้นอีก  เวนแตประธานสภาองคการบริหาร
สวนตํ าบลจะอนุญาตเมื่อเหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไป

บทบงัคับดังกลาวในวรรคกอนใหใชแกญัตติอื่น ๆ ดวยโดยอนุโลม
ขอ  ๔๔  ญัตติขอใหสภาองคการบริหารสวนตํ าบลวินิจฉัยใหสมาชิกคนใดออกจากตํ าแหนงตามความ

ในมาตรา  ๔๗  ตรี (๘)  แหงพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล (ฉบับที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๔๒  ใหยื่นเปน
หนงัสือลวงหนากอนเวลาประชุมไมนอยกวาเจ็ดวันและตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหน่ึงในสามของสมาชิก
ทัง้หมดเทาที่มีอยู

ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลแจงสมาชิกท่ีพิจารณาถูกย่ืนมติใหออกจากตํ าแหนงเปน
หนงัสือลวงหนาตามสมควรกอนวันประชุมเพ่ือเตรียมหลักฐานช้ีแจงแกขอกลาวหาแตตองไมนอยกวาส่ีสิบแปด
ช่ัวโมงกอนกํ าหนดเวลาเปดประชุมคราวนั้น  หากมีเหตุพนวิสัยไมสามารถแจงไดใหบันทึกเหตุผลไวเปนหนังสือ
และน ําแจงที่ประชุมเพื่อทราบก็เปนการเพียงพอแลว

ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลบรรจุญัตติที่เสนอมาในวรรคหนึ่งเขาระเบียบวาระการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตํ าบลภายในกํ าหนดเวลาอันสมควร

ใหน ําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสามมาใชบังคับกับญัตติขอใหสภาองคการบริหารสวน
ต ําบลวินิจฉัยใหกรรมการบริหารพนจากต ําแหนงตามมาตรา  ๖๔ (๗) และมาตรา ๖๔ ทวิ  (๔) แหงพระราช
บญัญัติสภาต ําบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตํ าบล
และองคการบริหารสวนตํ าบล (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยอนุโลม

ขอ  ๔๕  ในกรณีทีส่มาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลออกตามวาระเกินก่ึงหน่ึงหรือมีการยุบสภา
องคการบริหารสวนตํ าบล ญัตติใด ๆ ซ่ึงท่ีประชุมยังมิไดพิจารณาหรือพิจารณายังไมเสร็จใหเปนอันตกไป

ขอ  ๔๖  การขอถอนญัตติ  ค ําแปรญัตต ิหรือการแกไขขอความในญัตติซ่ึงเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการ
ตองไดรับความยินยอมจากท่ีประชุม

ขอ  ๔๗  การขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรองหรือจากการเปนผูรวมกันเสนอแปรญัตติในญัตติใด ๆ จะ
กระท ําไดกอนที่ไดจัดญัตตินั้นเขาระเบียบวาระ

ในกรณทีีเ่สนอญัตติในที่ประชุม  ผูรับรองหรือผูเสนอจะขอถอนไดกอนเริ่มปรึกษาญัตตินั้น
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ขอ  ๔๘  ญัตติหรือค ําแปรญัตติใดท่ีถึงวาระพิจารณาในท่ีประชุมแลว  ถาผูเสนอหรือผูแปรญัตติไมขอ
อภิปรายหรือไมอยูในท่ีประชุมใหถือวาถอนญัตติน้ันแลว

หมวด  ๔
งบประมาณ

ขอ  ๔๙  ญัตติรางขอบังคับต ําบลวาดวยงบประมาณ  ใหคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล
ย่ืนตอสภาองคการบริหารสวนตํ าบลตามแบบและวิธีการภายในเวลาทีกํ่ าหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขอ  ๕๐  การแปรญัตติรางขอบังคับต ําบลวาดวยงบประมาณจะกระท ําไดโดยลดรายจาย  การขอลด
จ ํานวนเงินที่ขออนุญาตจายตองมีจ ํานวนสมาชิกรับรองโดยอนุโลมตามความในขอ  ๓๖

ค ําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการภายในเวลาท่ีกํ าหนด
ขอ  ๕๑  หามมิใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหมหรือเพิ่มเติมรายจาย  หรือเปลี่ยนแปลงความประสงคของ

จ ํานวนเงนิที่ขออนุญาตจาย  เวนแตจะไดรับค ํารับรองของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล
ขอ  ๕๒  หามมิใหแปรญัตติในรายการและจ ํานวนเงินซึ่งมีขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
               (๑)  ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู
               (๒)  รายจายซ่ึงตองจายตามกฎหมาย

หมวด  ๕
การอภิปราย

ขอ  ๕๓  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลผูใดประสงคจะกลาวตอที่ประชุมก็ใหยกมือขึ้นพน
ศรีษะเม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลอนุญาตแลวจึงกลาวถอยคํ าใด  สมาชิกจะยืนกลาว  ณ  ที่ของตน
หรือ  ณ  ที่ซึ่งจัดไวก็ไดและตองเปนค ํากลาวกับประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบล

ประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลตองใหโอกาสแกผูเสนอหรือผูแปรญัตติอภิปรายกอน  แตถาผู
แปรญัตตมีิหลายคน  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลอนุญาตใหอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว

ขอ  ๕๔  เมื่อผูเสนอหรือผูแปรญัตติไดอภิปรายแลว  ถามีผูใดคานก็ใหผูนั้นอภิปราย  เมื่อผูคัดคาน
อภิปรายแลวถาผูใดจะสนับสนุนผูเสนอหรือผูแปรญัตติก็ใหผูนั้นอภิปรายและโดยปกติประธานสภาองคการ
บริหารสวนต ําบลตองใหอภิปรายสลับกันไป

ถาฝายใดฝายหนึ่งไมมีผูประสงคจะอภิปรายแตอีกฝายหนึ่งมีผูประสงคจะอภิปรายอยูใหประธานสภา
องคการบริหารสวนตํ าบลใหผูประสงคอภิปรายน้ันอภิปรายซอนกันไปโดยไมตองสลับก็ได

เม่ือไดอนุญาตใหอภิปรายซอนไปคนหนึ่งแลว  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลถามวา  ผูใด
จะอภิปรายในทางตรงกันขาม  ถามีก็ใหประธานอนุญาตใหอภิปราย  แลวดํ าเนินการใหอภิปรายสลับกันตอไป
ถาไมมีก็ใหประธานอนุญาตใหอภิปรายซอนกันตอไปได

ถามีผูยกมือจะอภิปรายหลายคน  ประธานสภาองคการบริหารตํ าบลจะอนุญาตใหผูใดอภิปรายกอนก็ได
แตใหค ํานึงถึงผูเสนอ  ผูรับรองและผูท่ียังไมไดอภิปรายดวย

ขอ  ๕๕  ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไป  ใหถือวาเปนการปดอภิปราย  หรือถามีแตประธานสภาองคการ
บริหารสวนต ําบลเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว  ประธานจะเสนอใหที่ประชุมวินิจฉัยวา  ควรจะปด
อภิปรายหรือไมก็ได  เวนแตการอภิปรายตามความในขอ  ๖๔
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เม่ือปดอภิปรายแลวใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเสนอใหที่ประชุมลงมติ
ขอ  ๕๖  ในเวลาท่ีกํ าลังอภิปรายอยูน้ัน  ถาประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลยืนข้ึนใหสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตํ าบลผูกํ าลังอภิปรายหรือจะขออภิปรายระงับการอภิปรายของตนไวแลวน่ังลงทันทีและ
สมาชิกทั้งหลายซึ่งอยูในที่ประชุมนั้นตองนั่งฟงค ําประธาน

ขอ  ๕๗  เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเตือนสมาชิกใหเขาระเบียบ  สมาชิกตองกระทํ า
ตามทันที

ขอ  ๕๘  ถาประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลพิจารณาเห็นวา ผูใดใชเวลาอภิปรายครั้งใด  เกินสม
ควรแกเร่ืองและยังมีผูอ่ืนประสงคจะอภิปรายตอไปอีก  ประธานสภาอาจส่ังใหผูน้ันหยุดอภิปรายเสียก็ไดเม่ือได
อภิปรายมาครบสิบนาทีแลว

ขอ  ๕๙  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลจะตองอภิปรายเฉพาะเรื่องที่ก ําลังปรึกษากันอยูเทาน้ัน
จะกลาวขอความซ้ํ าหรือนอกประเด็นและจะใชถอยคํ าหยาบคาย  ใสรายเสียดสีผูใดไมได  หามมิใหสมาชิกนํ า
เอกสารใด ๆ มาอานใหท่ีประชุมฟง  หรือกลาวถึงพระมหากษัตริยหรือช่ือสมาชิกหรือช่ือกรรมการบริหารองค
การบริหารสวนต ําบลหรือชื่อบุคคลใด ๆ โดยไมจํ าเปน

ผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเร่ืองสวนตัว  หรือเรื่องอื่นใดอันเปนที่เสียหายอาจยืนขึ้น ณ ที่ของตนเพื่อแสดง
การขออนุญาต  เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลไดอนุญาตแลวจึงใหกลาวแกหรือชี้แจงขอเท็จจริงได

ขอ  ๖๐  ขอความใด ๆ อันเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสํ าคัญขององคการบริหารสวนต ําบล
น้ันคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล  มีสิทธิรองขอมิใหน ํามาอภิปรายหรือเปดเผยได  แตถา
สมาชิกรองขอมิใหน ํามาอภิปรายหรือเปดเผย  ตองมีผูรับรองโดยอนุโลมตามความในขอ  ๓๖  และใหถือตามมติ
ของท่ีประชุม

ขอ  ๖๑  เมื่อเห็นวามีผูกระท ําผิดระเบียบขอบังคับการประชุม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลยืน
ขึน้รองขอใหรักษาระเบียบขอบังคับการประชุมได ใหประธานเปนผูใหค ําวินิจฉัยวาไดมีการฝาฝนระเบียบขอ
บงัคับหรือไม

ขอ  ๖๒  ค ําส่ังของประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลในขอที่วาผิดระเบียบขอบังคับการประชุม
หรือไมนัน้เปนค ําสั่งเด็ดขาด  หามมิใหที่ประชุมอภิปรายในเรื่องนี้ตอไป

ขอ  ๖๓  ผูเสนอญัตต ิ ผูขอแปรญัตต ิหรือผูอภิปราย  อาจถอนค ําเสนอญัตติ  ค ําแปรญัตต ิ หรือค ํา
อภิปรายน้ันได

การถอนค ําเสนอญัตติ  ค ําแปรญัตต ิ หรือค ําอภิปรายในขอน้ีอาจทํ าไดโดยมิตองอภิปรายแตตองท ําในที่
ประชุม

ขอ  ๖๔  การอภิปรายในกรณีทีส่มาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลถูกกลาวหาตามความในมาตรา
๔๗  ตรี (๘) แหงพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  (ฉบับที ่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๒  หรือในกรณีกรรมการ
บริหารถูกพิจารณาตามมาตรา  ๖๔ (๗)  และมาตรา  ๖๔  ทวิ (๔) แหงพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการ
บริหารสวนต ําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล
(ฉบบัที ่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๒  หรือถูกกลาวหาวากระทํ าความผิดตามความในหมวด  ๙  แหงขอบังคับนี้  สมาชิกมี
สิทธิขออภิปรายไดจนหมดขอสงสัย  หามมิใหรวบรัดอภิปรายเพ่ือลงมติ



11

หมวด  ๖
การลงมติ

ขอ  ๖๕  การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมีสองวิธี  คือ
 (๑)  การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย

(๒)  การออกเสียงลงคะแนนลับ
ขอ  ๖๖  การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบัติดังตอไปนี ้ คือ

(๑)  ยกมือพนศีรษะ
(๒)  ยืนขึ้น
(๓)  เรียกช่ือสมาชิกตามลํ าดับอักษรชื่อใหออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล

ขอ  ๖๗  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล  หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบล
ไมนอยกวาหน่ึงในสามของสมาชิกท่ีมาประชุม  มีสิทธิเสนอญัตติขอใหออกเสียงลงคะแนนลับได  การเสนอญัตติ
ดงักลาวนี้ไมจ ําเปนตองเสนอลวงหนาหรือเปนหนังสือ  ถาที่ประชุมอนุมัติก็ใหด ําเนินการตามน้ัน

การลงมติวินิจฉัยญัตติตามความในวรรคกอน  ใหใชวิธียกมือขึ้นพนศรีษะ
การออกเสียงลงคะแนนลับนั้น  ใหเรียกช่ือสมาชิกตามลํ าดับอักษรมาลงคะแนนในหีบตอหนาประธาน

สภาองคการบริหารสวนตํ าบล
ขอ  ๖๘  ลํ าดับการลงมติน้ัน  ถาญัตติใดมีค ําแปรญัตติแลวโดยปกติใหยกเอาคํ าแปรญัตติสุดทายลงมติ

กอน  แลวยอนเปนลํ าดับไปจนถึงญัตติตน
มตใินกรณีนี้ใหถือเอาคะแนนเสียงมากที่สุดของญัตติแตละญัตติที่ลงมติตามล ําดับนั้น
ขอ  ๖๙  ถามีปญหาซับซอนเปนที่เขาใจยาก  ประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลหรือท่ีประชุมอาจ

แยกประเด็นออกใหลงมติเปนตอน ๆ ไปก็ได
ขอ  ๗๐  เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลถามที่ประชุมวาในเรื่องที่มีผูเสนอนั้นจะมีผูใดเห็น

อยางอ่ืนหรือไม  ถาไมมีก็ใหถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวย
ขอ  ๗๑  เมื่อไดนับคะแนนเสียงเสร็จแลว  ประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลตองประกาศคะแนน

เสียงใหทีป่ระชุมทราบทันที  ถาเรื่องใดกฎหมายบัญญัติวาตองมีคะแนนเสียงถึงจํ านวนเทาใดเปนพิเศษแลวก็ให
ประกาศดวยวา  ไดมีคะแนนเสียงขางมากครบตามจ ํานวนท่ีกฎหมายกํ าหนดไวน้ันแลว

ขอ  ๗๒  ถามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเขามาในที่ประชุมภายหลังที่ที่ประชุมเริ่มลงคะแนน
เสียง  สมาชิกผูเขามานั้นในกรณีลงคะแนนเปดเผย  อาจจะออกเสียงลงคะแนนรวมกับฝายที่ยังนับคะแนนไมเสร็จ
ได  แตจะออกเสียงลงคะแนนรวมกับฝายที่นับคะแนนเสร็จแลวไมได  หรือในกรณีลงคะแนนลับอาจออกเสียงลง
คะแนนไดกอนท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลสั่งใหนับคะแนนเสียง

ขอ  ๗๓  การลงมติในกรณีทีส่มาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  ถูกกลาวหาตามความในมาตรา
๔๗  ตรี (๘)  แหงพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒  ใหที่ประชุมลงมติแตเพียงวา
ควรใหผูถูกกลาวหาน้ันขาดจากสมาชิกภาพหรือไม  การลงมติดังกลาวนี้ใหออกเสียงลงคะแนนลับและตองมี
คะแนนเสียงไมต่ํ ากวาสามในส่ีของจ ํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู
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เม่ือสภาองคการบริหารสวนตํ าบลลงมติใหสมาชิกท่ีถูกกลาวหาผูใดขาดจากสมาชิกภาพใหประธาน
สภาองคการบริหารสวนตํ าบลแจงใหสมาชิกผูน้ันทราบภายในเวลาอันสมควรแตมิใหเกินสามวันนับแตวันท่ีสภา
องคการบริหารสวนตํ าบลไดลงมติ

ขอ  ๗๔  การลงมติในกรณีใหกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลพนจากตํ าแหนงตามความใน
มาตรา  ๖๔  (๗)  และมาตรา  ๖๔  ทวิ (๔) แหงพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล
พ.ศ.๒๕๓๗  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  (ฉบับที ่ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๒  ใหออกเสียงลงคะแนนลับ

ขอ  ๗๕  ในการลงมติทุกคร้ังใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลตรวจสอบดูวามีสมาชิกอยูในท่ี
ประชุมครบจ ํานวนเปนองคประชุมหรือไม  ถามีสมาชิกอยูในท่ีประชุมไมครบจํ านวนเปนองคประชุม  จะท ําการ
ลงมติในเรื่องใด ๆ มิได

ขอ  ๗๖  ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด  ถาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลหรือสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตํ าบลซึ่งมีผูรับรองครบจ ํานวนตามความในขอ  ๓๖  เช่ือวามีการนับผิด  มีสิทธิรองขอให
นบัคะแนนเสยีงใหมไดอีกครั้งหนึ่งโดยมิตองรองขอลวงหนาเปนหนังสือ

ขอ  ๗๗  ในการลงมติครั้งใด  เม่ือนับคะแนนเสียงแลวปรากฏวาคะแนนเสียงรวมกันท้ังหมดมีมากกวา
จ ํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมในคราวน้ัน  ใหท ําการลงมติใหมโดยใชวิธีเรียกช่ือลงคะแนนตามความในขอ  ๖๖ ( ๓)

ขอ  ๗๘  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน
ขอ  ๗๙  การออกเสียงช้ีขาดของประธานท่ีประชุม  ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหออกเสียงโดยเปด

เผย  รวมท้ังกรณีออกเสียงลงคะแนนลับดวย  ในการออกเสียงชี้ขาดนั้นประธานจะใหเหตุผลดวยหรือไมก็ได

หมวด  ๗
กระทูถาม

ขอ  ๘๐  กระทูถาม  คือ  ค ําถามซ่ึงมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลต้ังข้ึนเพ่ือสอบถามคณะ
กรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลในขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหนา
ท่ีของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล

ขอ  ๘๑  กระทูถามตองท ําเปนหนังสือเสนอลวงหนาตอประธานสภาองคการบริหารสวนต ําบล
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลจัดสงกระทูถามไปยังคณะกรรมการบริหารองคการบริหาร

สวนต ําบลเพ่ือเตรียมตอบและใหบรรจุเขาระเบียบวาระภายในระยะเวลาอันสมควร
เม่ือถึงระเบียบวาระสํ าหรับตอบกระทูถามแลว  ประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลจะไดอนุญาตให

สมาชิกตั้งกระทูถามนั้นในที่ประชุม
สมาชิกผูต้ังกระทูถามยอมซักถามใหความกระจางข้ึนอีกไดสามคร้ังเปนอยางมากเวนแตประธานสภา

องคการบริหารสวนตํ าบลจะอนุญาตใหซักถามตอไป
กระทูถามไมมีการอภิปรายและไมมีการลงมติ
ในการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ ใหมีก ําหนดเวลาตอบกระทูถามไมเกินหน่ึงช่ัวโมง  เวนแตประธานสภาองค

การบริหารสวนตํ าบลพิจารณาเห็นสมควรขยายเวลาเกินกวานี้
ขอ  ๘๒  กระทูถามแตละกระทูถามน้ัน  ใหต้ังถามและซักถามไดแตเพียงคนเดียว
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ขอ  ๘๓  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลยอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบกระทูถามหรือขอซัก
ถาม  เม่ือเห็นวาขอความนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผยเพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนอันสํ าคัญขององค
การบริหารสวนต ําบล  และจะขอเล่ือนการตอบกระทูถามหรือขอซักถามไปตอบในโอกาสอ่ืนก็ได

ขอ  ๘๔  หามมิใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลต้ังกระทูถามกันเอง
ขอ  ๘๕  หามมิใหตั้งกระทูถามในลักษณะดังตอไปนี้

(๑)  มีขอความเชิงประชด  เสียดสี  หรือแกลงกลาวใสราย
(๒) เคลือบคลุม  หรือเขาใจยาก
(๓)  ในเรื่องที่ไดตอบแลว  หรือไดช้ีแจงแลววาไมตอบ
(๔)  เพ่ือใหออกความเห็น
(๕)  ในปญหาขอกฎหมาย
(๖)  ในเรื่องที่ไมเปนสาระส ําคญั
(๗)  เพ่ือทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใด ๆ เวนแตที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ขององคการ

บริหารสวนตํ าบล
ขอ  ๘๖  กระทูถามซ่ึงตองหามตามขอ  ๘๕  นั้น  จะตั้งถามขึ้นใหมไดในเมื่อมีสาระสํ าคญัตางกันหรือ

เหตกุารณในขณะที่มีการกระทูถามครั้งนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมีกระทูถามครั้งกอน
ขอ  ๘๗  ถาผูต้ังกระทูถามไมถาม  ใหถือวาตอบกระทูถามน้ันแลว
การขอถอนกระทูถาม  ผูต้ังกระทูถามมีสิทธิถอนได
ขอ  ๘๘  กระทูถามใด ๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลยังมิไดตอบ  ถาสภาองคการ

บริหารสวนต ําบลส้ินอายุหรือมีการยุบสภา  หรือเปล่ียนคณะกรรมการบริหารแลวก็ใหถือวากระทูถามน้ันเปนอัน
ระงับไป

หมวด  ๘
คณะกรรมการ

ขอ  ๘๙  เม่ือมีกิจการภายในวงงานของสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  ที่ประชุมอาจแตงตั้งคณะ
กรรมการเพ่ือทํ ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนขอความอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะไดและใหมีจํ านวนกรรมการ
อยางนอยสามคนแตไมเกินเจ็ดคน

ขอ  ๙๐  ในการเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการตามที่กํ าหนดไวในขอ  ๘๙  นั้น ใหสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตํ าบลเสนอช่ือผูท่ีเปนสมาชิกหรือบุคคลภายนอกโดยมีสมาชิกอ่ืนรับรองสองคน  ช่ือท่ี
เสนอนัน้ไมจ ํากัดจ ํานวน  และใหเลือกจากช่ือเหลาน้ันโดยวิธีเขียนช่ือลงคะแนนเม่ือเลือกแลวใหเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนต ําบลประกาศคะแนนตอที่ประชุมใหผูที่ไดคะแนนสูงกวาผูอื่นตามล ําดับลงมาไดรับเลือกจน
ครบจ ํานวนตามความตองการใหมีการเลือกใหมเฉพาะผูที่ไดรับคะแนนเทากันถาไดคะแนนเทากันอีกก็ให
ประธานออกเสียงชี้ขาดใหมีการเลือกใหมเฉพาะผูที่ไดรับคะแนนเทากันถาไดคะแนนเทากันอีกก็ใหประธานออก
เสียงช้ีขาด

ในการนับคะแนนนั้น  ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเชิญสมาชิกไมนอยกวาสองคนมา
ชวย

ถามีการเสนอช่ือไมเกินจํ านวนท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลไดกํ าหนด  ใหผูถูกเสนอช่ือได
รับเลือกต้ังโดยไมตองมีการเขียนช่ือลงคะแนน
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ขอ  ๙๑  การนัดประชุมคณะกรรมการคร้ังแรก  ใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ต ําบล

ใหกรรมการคณะหนึ่งเลือกตั้งประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง
ในการประชุม  ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํ ากวาก่ึงจ ํานวนจึงเปนองคประชุม
คณะกรรมการอาจเชิญบุคคลใดมาช้ีแจงแสดงความเห็นในกิจการท่ีประชุมหรือพิจารณาอยูน้ันได
ขอ  ๙๒  ในการประชุมคณะกรรมการ  ผูมีสิทธิเขาฟงการประชุมไดจะตองเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ

การประชุมซ่ึงไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการเทาน้ัน
ผูมีสิทธิเขาไปน่ังฟงการประชุมของคณะกรรมการดังกลาวน้ี  มีสิทธิที่จะแสดงความเห็นไดในเมื่อคณะ

กรรมการรองขอ
ขอ  ๙๓  ผูเสนอญัตติมีสิทธิไปชี้แจงแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมการไดตลอดเรื่องสวนผูแปรญัตติ

น้ันมีสิทธิไปช้ีแจงไดเฉพาะท่ีไดแปรญัตติไว
ขอ  ๙๔  คณะกรรมการจะกํ าหนดนัดประชุมเมื่อใด  ใหแจงใหสมาชิกผูเสนอและผูแปรญัตติทราบลวง

หนา
เม่ือมีการประชุมคณะกรรมการตามกํ าหนดที่นัดหมาย  ถาผูแปรญัตติไมมาช้ีแจงตามนัดเปนเวลาเกิน

กวาสามสิบนาทีนับแตเวลาที่คณะกรรมการไดเริ่มประชุมในวันนั้นใหถือวาค ําแปรญัตตินั้นผูเสนอไดถอนแลว
ขอ  ๙๕  ถาสมาชิกผูแปรญัตติมิไดช้ีแจงแสดงความเห็นตอคณะกรรมการ  หามมิใหผูแปรญัตติ

อภิปรายในคํ าแปรญัตติน้ันในสภาองคการบริหารสวนตํ าบล
หมวด  ๙

การรกัษาระเบียบและความสงบเรียบรอยในสภาองคการบริหารสวนตํ าบล

ขอ  ๙๖  ท่ีประชุมของสภาองคการบริหารสวนตํ าบลยอมเปนที่เคารพ  ผูเขาไปในที่ประชุมจะตองแตง
กายใหเรียบรอยตามแบบนิยม  มีสัมมาคารวะ  และอยูในท่ีซ่ึงจัดไว

ในขณะทีกํ่ าลังประชุมหามมิใหบุคคลภายนอกเขาไปในที่ซึ่งจัดไวสํ าหรับสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนต ําบล  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล  เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนต ําบลและคณะ
กรรมการ

ขอ  ๙๗  ในขณะที่ก ําลังประชุมสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  ถาผูใดละเมิดระเบียบการประชุม  หรือ
กอกวนความสงบเรียบรอยในที่ประชุมขึ้น  ประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลมีอํ านาจตักเตือนหามปรามให
ถอนค ําหรอืบงัคับใหกลาวคํ าขอขมา  หรือหามมิใหพูดตอไป  หรือจะสั่งใหผูละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมก็ได

ขอ  ๙๘  ถาเกิดมีการสงเสียงเอ็ดอึงข้ึนในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตํ าบลจนประธานสภาองค
การบริหารสวนต ําบลเห็นวาไมสามารถรักษาระเบียบการประชุมใหเปนที่เรียบรอยได  ประธานสภาองคการ
บริหารสวนต ําบลมีอํ านาจท่ีจะส่ังงดการประชุมไวช่ัวคราวหรือจะส่ังเลิกประชุมสํ าหรับวันนั้นก็ได

ขอ  ๙๙  ในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  หามมิใหผูใดกระท ําการดังตอไปน้ี
(๑)  ใชถอยคํ าหรือแสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ
(๒)  กลาวคํ าหยาบหรือเสียดสี  ใสราย  ตอประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  หรือ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลหรือตอบุคคลอื่น
(๓)  กอกวนความสงบเรียบรอย  หรือกระท ําการใหเสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมหรือจงใจ

กระท ําการใด ๆ อันเปนเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุม
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(๔)  ขัดค ําส่ังอันชอบของประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบล
ขอ  ๑๐๐  เมื่อมีปญหาโตเถียงเกี่ยวกับขอบังคับการประชุม  ซ่ึงมิไดกํ าหนดไวในขอบังคับการประชุมนี้

ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเปนผูวินิจฉัยและใชบังคับไปพลางกอนแลวใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนต ําบลนํ าขอโตเถียงที่เกิดขึ้นรายงานตอนายอํ าเภอ

ขอ  ๑๐๑  การเสนอญัตติใด ๆ ที่ตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ  รวมทั้งญัตต ิรางขอบังคับต ําบล  การต้ัง
กระทูถาม  การแปรญัตติ  ใหอนุโลมใชตามแบบทายขอบังคับนี้

ขอ  ๑๐๒  เมื่อมีปญหาโตเถียงเกี่ยวกับขอบังคับการประชุม  ซ่ึงมิไดกํ าหนดไวในขอบังคับการประชุมนี้
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเปนผูวินิจฉัยและใชบังคับไปพลางกอนแลวใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนต ําบลนํ าขอโตเถียงที่เกิดขึ้นเสนอตอนายอํ าเภอคํ าวินิจฉัยของนายอํ าเภอใหใชบังคับไวเฉพาะการ
ประชุมช่ัวคราวน้ัน

ในกรณีท่ีนายอํ าเภอวินิจฉัยตางกับความเห็นของประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลใหนายอํ าเภอ
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือใชเปนแนวทางในการประชุมคร้ังตอไป

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘

พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน
             (สนั่น    ขจรประศาสน)

                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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