
การประชุมสภาท้องถิน่ การจดัท าข้อบัญญตั ิ
และเทคนิคการตรวจสอบข้อบัญญัตท้ิองถิ่น 

ส ำนักกฎหมำยและระเบียบท้องถิ่น 



ขอบเขตเนือ้หา 
 การประชุมสภาท้องถ่ิน 
- การประชุมสภาครั้งแรก/ประชุมสมัยสามัญ/สมัยวิสามัญ 
- การเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถ่ิน 

เลขานุการสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 
- ญัตติ การพิจารณาของสภาท้องถ่ิน และการลงมติ 
- กระทู้ถามและการตอบกระทู้ถาม 
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น และการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 การตรวจสอบความชอบข้อบัญญัติท้องถิ่น 



กฎหมาย/ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

  พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐              
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖                                      
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

1. กฎหมายว่าด้วย อปท./ กฎหมายจัดตั้ง อปท.  

2.ระเบียบ มท. ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗      
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔.  



อ ำนำจหนำ้ท่ีของสภำทอ้งถ่ิน 

ประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปโดยถูกต้องระเบียบกฎหมาย 

ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

การตราข้อบัญญัติทั่วไปและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

การควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

การให้ความเห็นชอบในการด าเนินการของท้องถิ่น 

ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  (พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ๒๕๓๗ ม.๔๖) 



การวนิิจฉัยปัญหาโต้แย้ง (ระเบียบข้อ 5 วรรคสอง) 

ในกรณีมีปัญหำโต้แย้งกำรปฏิบัตติำมระเบียบ 
หรือในกรณีที่ระเบียบไม่ได้ก ำหนด 

ให้ประธำนสภำท้องถิ่นวนิิจฉัย + บงัคับใช้ไปพลำงก่อน 

รำยงำนให้ นอภ./ผวจ. ทรำบและวนิิจฉัยให้ใช้บังคับในครำวนัน้ 

ผวจ. รำยงำน ปมท. พจิำรณำ + ใช้บงัคับ(เป็นกำรทั่วไป) 



การประชุมสภาท้องถิ่น 

 กำรประชุมสภำครัง้แรก 
 กำรประชุมสมัยสำมัญ 
 กำรประชุมสมัยวสิำมัญ 



การประชุมครั้งแรก 

สิ่งที่ต้องท าในการประชุมสภาครั้งแรก 

นอภ. / ผวจ. ก าหนดให้สมาชิกประชุมสภาครั้งแรก  

        ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ประกาศผลการเลอืกต้ังสมาชิก
ครบตามจ านวนแล้ว 

ปฏญิำณตน 

เลือก
ประธำน 
สภำ
ท้องถิ่น 

เลือกรอง
ประธำน 
สภำ
ท้องถิ่น 

เลือก
เลขำนุกำร
สภำ
ท้องถิ่น 

ก ำหนด
สมัย

ประชุม 

(พ.ร.บ.อบจ. ม.๒๒ ว.๒, พ.ร.บ.เทศบาล ม.๒๔ ว.๒, พ.ร.บ. อบต. ม.๕๓ ว.๒ 
ระเบียบ มท. การประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๖) 



ประเภท 
อปท. 

กฎหมาย 
ที่เกีย่วข้อง 

จ านวน
สมยัของ
ปีหน่ึง 

หมายเหตุ 

อบจ. มาตรา 22 วรรคแรก 2 - ปีหน่ึง หมายถึง ปีปฏิทิน 
- จ านวนสมัยมีจ านวนเท่านี ้
แม้จะมีการเปลีย่นแปลง 
  สภาท้องถิน่ชุดใหม่แล้วก็
ตามจ านวนสมัยกไ็ม่เพิม่ขึน้ 

 

เทศบาล มาตรา 24 วรรคแรก 4 

อบต. 
 

มาตรา 53 วรรคแรก 
 

2 - 4 

จ ำนวนสมยัประชุมสำมญั 
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ประเภท 
อปท. 

ผู้มอี านาจ  
เรียกประชุม 

จ านวนสมยั
ของปีหน่ึง 

การขยายเวลา ผู้มอี านาจ
ขยาย 

อบจ. 

(ม.22 ว.4) 

ประธานสภา  

อบจ. 

45 วนัเต็ม คร้ังละไม่เกนิ 15 วนั 

+ ไม่จ ากดัคร้ัง 

ประธานสภา 

อบจ. 

เทศบาล 

(ม.24 ว.4) 

ประธานสภา

เทศบาล 

ไม่เกนิ 30 วนั ไม่จ ากดัวนั+คร้ัง ผวจ. 

อบต. 

(ม.53 ว.4) 

ประธานสภา 

อบต. 

ไม่เกนิ 15 วนั ไม่จ ากดัวนั + คร้ัง นอภ. 

จ ำนวนวนัในกำรประชุมสมยัสำมญั 



 การประชุมสมยัวสิามญั 

• นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว 
• เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็น เพือ่ประโยชน์ของ 

อปท. 
 
(พ.ร.บ. อบจ. ม. 25,พ.ร.บ.เทศบาล ม.26,พ.ร.บ.อบต. ม. 55) 
 

 



อปท. ผู้ขอ ผู้อนุมตั ิ ผู้เรียกประชุม 

อบจ. 
(ม.25) 

-ประธานสภา 
- นายก  
- สมาชิก  1/3  

ประธานสภา ประธานสภา 

เทศบาล 
(ม.26) 

- 
ประธานสภา 
- นายก  
- สมาชิก  1/2  

ผวจ. ผวจ. 

อบต. 
(ม.55) 

- 
ประธานสภา 
- นายก  
- สมาชิก  1/2  

 

นอภ. 

 

นอภ. 

 การขอเปิดและเรียกประชุมสมัยวสิามัญ 



ประเภท 
อปท. 

จ านวนสมยั   
ของปีหน่ึง 

การขยายเวลา ผู้มอี านาจ
ขยาย 

อบจ. 7 วนัเต็ม 
คร้ังละ 7 วนั +ไม่จ ากดั

คร้ัง แต่รวมแล้วไม่เกนิ 7 

วนั  

มติสภาไม่น้อย

กว่า 1/3 

เทศบาล ไม่เกนิ 15 วนั ไม่จ ากดัวนั+คร้ัง ผวจ. 

อบต. ไม่เกนิ 15 วนั ไม่จ ากดัวนั + คร้ัง นอภ. 

จ านวนวนัในการประชุมสมยัวสิามญั 



 
 

1. 
ประเภทและ 
สมยัประชุม 
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ประชุมตำมระเบียบวำระ  
รายงานการประชุม 

 

4  

การประชุมเปิดเผย 
และประชุมลบั 

 

 

3 

องคป์ระชุม 
เลือ่นการประชุม 
ประชุมตามวาระ 

 
 
 

2  

การเรยีก  การนดั 

ประชุม 

การประชุม 



การพจิารณาเร่ือง/ ญตัติ 

กำรบรรจ ุ
   ญัตต ิ

      เข้ำระเบียบ 
วำระ 

    กำรแถลง 
      เสนอญัตต ิ

       กำรอภปิรำย 
ญัตต ิ

       กำรลงมต ิกำรเสนอเร่ือง 
/ญัตต ิ
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ญัตต ิ

  ญัตตทิี่ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
   1. ญัตตทิี่ผู้บริหำรเสนอ * 
   2. รำษฎรเสนอร่ำงข้อบัญญัตติำม 
       กฎหมำยเข้ำช่ือเสนอข้อบัญญัติ 
       ท้องถิ่น 

เสนอล่วงหน้ำก่อนวันประชุม  
ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน * 

กำรเสนอร่ำงข้อบัญญัต ิ
เกี่ยวด้วยกำรเงนิ ต้องให้ 
ผู้บริหำรท้องถิ่นรับรอง * 

ท ำเป็นหนังสือ  
(ตำมแบบ)  

ย่ืนต่อประธำนสภำ 

มีสมำชิกรับรอง 2 คน 
เว้น มีสมำชกิไม่ถงึ 8 คน  

ให้มีผู้รับรอง 1 คน 

การเสนอญตัติ  

ร่ำงข้อบัญญัตเิกี่ยวด้วย 
กำรเงนิ ตำมข้อ 44 



การบรรจุญัตติ  (ข้อ 40) 
1. ประธานสภาต้องบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระ 
    ภายในเวลาอันสมควร ในสมัยประชุมนั้น 
2. ถ้ามีเหตุจ าเป็น ให้บรรจุในสมัยประชุมถัดไป+ ให้แจ้ง 
    เหตุจ าเป็นนั้นต่อสภาในสมัยประชุมนั้น 

3. ญัตติที่เสนอด้วยวาจา ประธานสภาต้องบรรจุเข้า 
    ระเบียบวาระในการประชุมคราวนั้น  (ข้อ 38 วรรคหก) 



การแถลงเสนอญัตต ิ

- ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตต/ิ 
ผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน  
- แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตต/ิผู้แปรญัตติหลายคน         
ให้ประธานสภาอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน 
     



กรณีถือว่าถอนญัตติ (ข้อ 56) 
 ถึงวาระพิจารณาแล้ว ผู้เสนอ/ผู้แปรญัตติ 

- ไม่ขออภิปราย 
- ไม่อยู่ในที่ประชุมสภา 
 ให้ถือว่ำได้ถอนญัตต ิ/ ค ำแปรญัตตนัิน้ 

 กรณีผู้บริหารเสนอญัตติ/แปรญัตติ  
      อาจมอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือ
แถลงแทนก็ได้       - รองนายกฯ   
                             - เลขานายกฯ   
                             - ทีป่รึกษานายกฯ  
      ต้องท าเป็นหนังสือ 



ล าดบัการอภิปราย/แปรญตัติ 

ผู้คัดค้ำน 
ญัตต/ิ  

ค ำแปรญัตต ิ

    ผู้สนับสนุน 
      ญัตต/ิ 

   ค ำแปรญัตติ 

        ผู้สนับสนุน 
          ผู้คัดค้ำนญัตต ิ

    /ค ำแปรญัตติ 

               ปิดอภปิรำย        
      และลงมต ิ

ผู้เสนอญัตต/ิ 

ย่ืนค ำแปรญัตติ 
แถลงญัตต/ิ 

ค ำแปรญัตติ 



การปิดอภิปราย (ข้อ 65) 

 ไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป 

 ประธานเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว 
      ประธานเสนอให้วินิจฉัยว่า ควรปิดอภิปรายหรือไม่ 

      เว้นแต่  อภิปรายกรณีสมาชิกถูกกล่าวหา ตามข้อ 72 
      ให้อภิปรายจนหมดข้อสงสัย ห้ามรวบรัดอภิปราย 

 เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานเสนอให้ลงมติ 



การลงมติ  

- ก่อนลงมติ ประธานต้องตรวจสอบว่าครบองค์
ประชุมหรือไม่ 
 - ถ้าไม่ครบลงมติไม่ได้  (ข้อ 76) 
- หนึ่งคนหนึ่งเสียง (ข้อ 77) 
 
 



วธีิการออกเสียงลงคะแนน  (ข้อ 73 - 75) 

เปิดเผย  
1. ยกมือพน้ศีรษะ 
2. ยนืข้ึน 
3. เรียกช่ือตำมล ำดบัอกัษร  
ปกติ ใหใ้ชว้ิธียกมือพน้ศีรษะ  
เวน้  ผูบ้ริหำร / สมำชิกไม่นอ้ยกวำ่ 

3 คน เสนอ และท่ีประชุม
เห็นชอบใหใ้ชว้ธีิยนืข้ึน หรือ
เรียกช่ือตำมล ำดบัอกัษร 

กำรประชุมลบั 
ในกรณี กม. ก ำหนดใหอ้อกเสียง
ลงคะแนนลบั 
กรณี ผูบ้ริหำร/สมำชิกไม่นอ้ยกวำ่ 1/3 
ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมเสนอ 
ใหอ้อกเสียงลบัและสภำเห็นชอบ 
วิธีกำร เขียนเคร่ืองหมำยบนกระดำษ   ใส่
กล่องท่ีจดัให ้แลว้ประธำนเรียกช่ือ
ตำมล ำดบัอกัษรน ำซองมำใส่หีบ              
ดว้ยตนเองต่อหนำ้ประธำน 



การนับคะแนนและประกาศลงคะแนน (ข้อ 81)   

 เมื่อนับเสร็จแล้วประธานต้องประกาศคะแนนทันที 
 ให้ประกาศด้วยว่าได้คะแนนข้างมากครบตาม 
          จ านวนที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่   



 ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์                    
เว้นแต่ กฎหมายก าหนด เป็นอย่างอื่น  

 
 กรณีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียง    

เพิ่มอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด + จะบอกเหตุผล    
ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 
 

มติที่ประชุม (ข้อ 86) 



กรณีคะแนนเห็นชอบมากกว่าไม่เห็นชอบ 
แต่น้อยกว่าคะแนนงดออกเสียง   
จะถือว่าสภาท้องถิ่นมีมติอย่างไร?  



การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 



กระทู้ถาม 

• ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
• สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกฯ   

/รองนายกฯ   
• ในข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าที ่
(พ.ร.บ. อบจ. ม. 31,พ.ร.บ.เทศบาล ม.31, พ.ร.บ.อบต. ม. 56/1 , 
ระเบียบ มท. การประชุมสภาท้องถิ่น ) 



กระทู้ถำม 

ประธำนส่งให้ผู้บริหำรเตรียมตอบ 
บรรจุเข้ำวำระภำยใน 7 วันนับแต่ส่ง 

1 กระทู้  
ตัง้และถำมได้ 1 คน (ข้อ 89) ในกำรประชุมครัง้หน่ึง 

1 คน ตัง้ได้ 1 กระทู้ 
เว้น ประธำนอนุญำต 

(ข้อ 100) 

ประธำนมีอ ำนำจวินิจฉัย 
ให้กระทู้ต้องห้ำมตกไป 
ค ำวินิจฉัยเป็นที่สุด 

ท ำเป็นหนังสือ(ตำมแบบ)  
เสนอล่วงหน้ำ 

ย่ืนต่อประธำนสภำ 

ต้องไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ำมตำมข้อ 90 

(8 ประกำร) 

ไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ ำ้ซำก หรือ 
มีลักษณะเป็นกำรอภปิรำย 

หลกัเกณฑก์ารตั้งกระทูถ้าม  



การขอเปิดอภิปรายทั่วไป 
•  สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1/3 ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

• เข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป 
• เพื่อให้นายกฯ แถลงข้อเท็จจริง/แสดงความคิดเห็น       
ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อปท.  

• โดยไม่มีการลงมติ 
(พ.ร.บ. อบจ. ม.44/2,พ.ร.บ.เทศบาล ม.48 ทวาทศ , 

 พ.ร.บ.อบต.  ม. 58/7) 



กำรขอเปิดอภปิรำยทั่วไป 

•ญัตติขอเปิดอภิ ปรายทั่วไปให้ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

• ให้ประธานสภาก าหนดวันส าหรับการอภิปรายทั่วไป    
ซึ่งต้องไม่เร็วกว่า 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้ง
ให้นายกฯ ทราบ 

• ท าได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 



การอนุมัติ อนุญาต หรือให้ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

การกระท ากิจการนอกเขต 

การอนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม  
ตามระเบยีบ มท. วา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ  

และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ้ 89 

การโอนงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีท่ าใหคุ้ณลกัษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลีย่น 

หรอืโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ตามระเบยีบ มท.วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ  
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 ขอ้ 27  

การอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องขออนุมัติ ขออนุญาต หรือขอความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น 



อ านาจหน้าที่ของ อปท. 

กฎหมาย กฎ  
ระเบียบ และข้อบังคับ 
ของทางราชการอื่น ๆ 

 พ.ร.บ.ก ำหนดแผน 

และขัน้ตอนกำรกระจำย 

อ ำนำจให้แก่ อปท. 

 พ.ศ. 2542 

กฎหมายจัดตั้ง 
อปท.  

1. พ.ร.บ.องค์กำรบริหำร 

    ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

2. พ.ร.บ.เทศบำล  

    พ.ศ. 2496 

3. พ.ร.บ.สภำต ำบลและ 

    องค์กำรบริหำรส่วน 

    ต ำบล พ.ศ. 2537 
 

ตัวอย่ำง เช่น  

• พ.ร.บ.ควบคุมอำคำรฯ 

• พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุขฯ 

• พ.ร.บ.กำรขุดดนิถมดนิ 

 

 



 การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 การตรวจข้อบัญญัติท้องถิ่น 



       ๑. เพื่อปฏิบติักำรใหเ้ป็นตำมหนำ้ท่ีของ อปท.       
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้น กม. จดัตั้ง อปท. 
      ๒.  เม่ือมี กม. บญัญติัให ้อปท. ตรำขอ้บญัญติั          
ทอ้งถ่ิน หรือใหมี้อ ำนำจขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

  (อบจ. : ม. 45 , 51   เทศบำล : ม. 60   อบต. : ม.71       เมืองพทัยำ : ม. 70) 

 



    กำรพจิำรณำ 
ของสภำท้องถิ่น 

    กำรอนุมัต ิ
ให้ควำม 
เหน็ชอบ 

   กำรลงนำม 
ใช้บังคับ 

กำรเสนอ 
ร่ำงข้อบัญญัต ิ



 ร่ำงขอ้บญัญติัตอ้งแบ่งเป็น ขอ้ ๆ และ 
 มีบนัทึกดงัต่อไปน้ี 
 1. หลกักำรของร่ำงขอ้บญัญติั 

 2. เหตุผลท่ีเสนอร่ำงขอ้บญัญติั 
 แบบทำ้ยระเบียบ มท. วำ่ดว้ยขอ้บงัคบักำรประชุม

สภำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 



ที่ ............................. 
วันที่ ......เดือน............................พ.ศ........... 

เร่ือง เสนอร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
เรียน ประธานสภา ........(๑)..................... 
  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ....(๑) ..........เร่ือง

.................................(๒)........................................ 
ฉบับนี้มาเพื่อโปรดน าเสนอตอ่ที่ประชุมสภา................(๑) ...........................................ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอ 
บันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญตั ิ/เทศบัญญัติดงักล่าวมาด้วยแล้ว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ) ...........................................ผู้เสนอ 

(............................................) 
สมาชิกสภา .........(๑)............................ 

(ลงชื่อ) ...........................................ผู้รับรอง 
(............................................) 

สมาชิกสภา .........(๑)............................ 
(ลงชื่อ) ...........................................ผู้รับรอง 

(............................................) 
สมาชิกสภา .........(๑)............................ 

หมายเหตุ : จ านวนผู้รับรองให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับการประชุมได้ก าหนดไว้ 



 

หลกัการ 

 

...................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

เหตุผล 

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 



 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรตรา.................. แห่งพระราชบัญญัติ........................(๔) ....................... 

 ........(๑)..................... ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติไว้โดยความเห็นชอบของสภา .........................(๑).................................... 

และ............(๕).............................. ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ .... ............................(๑) .................................   

เรื่อง.................................(๒)........................................พ.ศ. ...............(๓)................................ 

  ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในเขต ................(๑) .................................................................................. 

เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงาน...........................(๑)................................................... 

  ข้อ ๓ ................................................................................................................................................................ 

  ข้อ ๔................................................................................................................................................................ 

ประกาศ ณ วันที่ ........เดือน........................พ.ศ....................... 

(ลงชื่อ) ........................................... 

(............................................) 

                  เห็นชอบ  ต าแหน่ง .........(๖)............................ 

(ลงชื่อ) ...........................................ผู้รับรอง 

(............................................) 

ต าแหน่ง.........(๕)............................ 



 ประธานสภาท้องถิ่น ต้องแจ้งผู้แทนของผู้ทีเ่ข้าช่ือ 

  ไม่เกนิ 3 คน 

 เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิน่ เพือ่อภปิราย ช้ีแจง หรือ
แถลงเกีย่วกบัร่างข้อบัญญตัน้ัินทุกคร้ัง 

(ระเบียบฯ ข้อ 56 วรรคสาม) 



 ประธานสภาต้องตรวจสอบร่างข้อบัญญตัิ (ภายใน 7 วนั) 
  - หำกเห็นวำ่ถกูตอ้ง ใหส้ ำเนำส่งแก่สมำชิกล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่  3 วนั            

ก่อนวนัประชุม เวน้รีบด่วนแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 24 ชัว่โมง 

 – หำกเห็นวำ่  ไม่ถกูตอ้ง ใหแ้จง้ผูเ้สนอร่ำงฯ ทรำบภำยใน 7 วนันบัแต่วนัท่ี  
ไดรั้บร่ำง เวน้ ร่ำงฯเก่ียวดว้ยกำรเงินท่ีไม่มีค  ำรับรองของผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน      
ใหส่้งใหผู้บ้ริหำรเพ่ือพิจำรณำใหค้  ำรับรอง 

    - หากผู้บริหารไม่แจ้งผลการรับรองของภายใน 30 วนันับแต่รับ 

    ให้ประธานสภาแจ้งผู้เสนอร่างฯ ทราบโดยเร็ว 

(ระเบียบ ขอ้ 43 วรรค 3) 

 



 เสนอโดยผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น (อบจ. : ม.55/1             
เทศบาล :ม. 62 จัตวา อบต. : ม.87  เมืองพัทยา :ม.71) 

 รูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่เสนอ ตามที่ก าหนด       
ในระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.      
พ.ศ. 2541 

 

42 



 ตอ้งพิจำรณำเป็น   3 วำระ  
 แต่สภำทอ้งถ่ินจะอนุมติัใหพ้ิจำรณำ 3 วำระรวดเดียวกไ็ด ้ 
 เวน้ ขอ้บญัญติังบประมำณจะพิจำรณำ 3วำระรวดเดียวไม่ได ้       
และตอ้งมีเวลำเสนอค ำแปรญตัติไม่นอ้ยกวำ่ 24 ชม. (ขอ้ 45) 

 



• ให้ปรึกษาในหลักการ และลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ 

• ห้ามลงมติก่อนสมาชิกได้อภิปรายพอสมควร  

• จะให้คณะกรรมการสภาพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

• ข้อบัญญัติทั่วไป ถ้าสภาไม่รับหลักการให้ร่างตกไป 

เว้น กม. ก าหนดเป็นอย่างอื่น (ข้อ 53) 





• การเลือกคณะกรรมการแปรญัตต ิ
• การประชุมคณะกรรมการแปรญัตต ิ
• รายงานของคณะกรรมการแปรญัตต ิ



ประเภท 

 คณะกรรมการสามญั 
 สมาชิก  3 – 7 คน 

 คณะกรรมการวิสามญั 
 - สมาชิก+คนนอก 3 -7 คน 

   - อบจ. ห้ามคนนอกล้วน 

   - เทศบาล นายกมีสิทธิเสนอช่ือ
คนนอกได้ไม่เกิน 1 ใน 4 

 

อ านาจหนา้ท่ี 

 กระท ากิจการ / พิจารณา
สอบสวนเร่ืองใด ๆ อนัอยู่ใน

กิจการของสภา แลว้รายงานต่อ

สภา (ข้อ 104) 

คณะกรรมการตัง้

คณะอนุกรรมการไดต้ามความ

จ าเป็น 

 



วิธีการเลือก 

 ผูเ้สนอช่ือ 

 - ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 - สมาชิก + ผูร้บัรอง           

      ไม่นอ้ยกว่า 2 คน 

เสนอไดไ้ม่จ ากดัจ านวน   

    เวน้  มีมติเป็นอย่างอ่ืน 

 

การพน้จากหนา้ท่ี 

 ลาออกโดยย่ืนหนงัสือต่อ
ประธานสภา 

 ตาย 

 สมาชิกภาพส้ินสุดลง 

 เลือกคณะกรรมการข้ึนใหม่ / 
งานเสร็จส้ินลง 

 สภาทอ้งถ่ินมีมติใหพ้น้จาก
หนา้ท่ี 



ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ        
โดยละเอียด (ข้อ ๔๙)  

  การประชุมนัดแรกของคณะกรรมการแปรญัตติ  
(เลขานุการสภาท้องถิ่นเป็นผู้นัด) (ข้อ ๑๐๙) 

  การแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้าก่อนเวลา
ประชุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (ข้อ ๑๑๕) 

  กรณีไม่มีผู้ยื่นค าแปรญัตติ  ???? 



 ผู้บริหาร/สมาชิกที่จะแปรญัตติให้เสนอค าแปรญัตติ  
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ (สมาชิกเสนอต้องมีผู้รับรอง)  

 เสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตต ิ

 แบบเสนอค าแปร (แบบท้ายระเบียบที่ ๕) 

 

 
 



ที่ ............................. 
วันที่ ......เดือน............................พ.ศ........... 

เรื่อง ขอเสนอแปรญัตติ 
เรียน ประธานสภา ........(๑)..................... 
  ข้าพเจ้าขอเสนอแปรญัตติ เรื่อง......................................................................................................................... 
........................................................... ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑.................................................................................................................................................................. 
 ข้อ ๒ .................................................................................................................................................................                ข้อ 

๓.................................................................................................................................................................. 
ฯลฯ 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ) ...........................................ผู้เสนอ 

(............................................) 
สมาชิกสภา .........(๑)............................ 

(ลงช่ือ) ...........................................ผู้รับรอง 
(............................................) 

สมาชิกสภา .........(๑)............................ 
(ลงช่ือ) ...........................................ผู้รับรอง 

(............................................) 
สมาชิกสภา .........(๑)............................ 

หมายเหตุ : จ านวนผู้รับรองให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับการประชุมได้ก าหนดไว้ 



 ขอลดรายจ่าย  

 ขอลดจ านวนเงนิทีข่ออนุญาตจ่าย 

 เพิม่รายจ่ายขึน้ใหม่ / เพิม่เตมิรายจ่าย  

 เปลีย่นแปลงความประสงค์ของจ านวนเงนิทีอ่นุมตัิ
จ่าย 
ห้ามแปรญตัตใินรายการและจ านวนเงนิซ่ึงมีข้อผูกพนั         

(ข้อ 61) 
 



ไม่ต้องมีสมาชิกรับรองค าแปรญัตติ 

แปรญัตติได้ท้ัง 4 ลักษณะ 

 ขอลดรายจ่าย  

 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 

 เพิ่มรายจ่ายขึ้นใหม่ / เพิ่มเติมรายจ่าย  

 เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย 
 

 



 สมาชิก (มีผู้รับรอง) การแปรญัตติ ท าได้เฉพาะ    

      - ขอลดรายจ่าย  

      - ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย (ข้อ 59) 

 ห้าม แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ / เพิ่มเติมรายจ่าย /
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย 
เว้น  มีค ารับรองจากผู้บริหาร/ผู้บริหารเป็นผู้แปรญัตติ 
(ข้อ 60) 

 

 



 สมาชิก (มีผู้รับรอง) การแปรญัตติ ท าได้เฉพาะ    

        - ขอลดรายจ่าย  

       - ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย (ข้อ 59) 

 ห้าม แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ / เพิ่มเติมรายจ่าย /เปลี่ยนแปลง     
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย  (พ.ร.บ.สภาต าบล       
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87) 

 



• เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว ต้อง
เสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม และตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม +รายงานและบันทึกความเห็น ยื่นต่อ
ประธานสภา  

• ประธานสภาต้องส่งรายงานให้แก่สมาชิกไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 



• ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  

• การแปรญัตติและมติของ  คกก. แปรญัตติเกี่ยวด้วย    
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด 

• การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 

• การสงวนค าแปรญัตติ  
 



ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับเป็นรายข้อ 

  เฉพาะที่แปรญัตติ/ คกก. แก้ไขเท่านั้น 

  เว้นที่ประชุมลงมติเป็นอย่างอื่น 



 ไม่มีการอภิปราย เว้นที่ประชุมลงมติให้อภิปราย         
ถ้ามีเหตุอันสมควร 

 ให้ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

ข้อบัญญัติทั่วไป ถ้าสภาไม่ลงมติให้เป็นข้อบัญญัติ      
ให้ร่างตกไป เว้น กม. ก าหนดเป็นอย่างอื่น(ข้อ 53) 

 



อปท. เงื่อนไข มาตรา  

อบจ. ไม่มีก ำหนดเวลำ - 

เทศบาล ไม่มีก ำหนดเวลำ - 

อบต. 60 วนั ม.87 



กรณีท่ีสภาท้องถ่ินมีมติ 
ไม่รบัหลกัการ 



ตอ้งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำหำขอ้ยติุร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณ 
(ข้อ 48)  

     - สภำตอ้งเลือกสมำชิกไปเป็น คกก. + ตอ้งแจง้มติและ
รำยช่ือให ้ผวจ. / นอภ. ทรำบภำยใน 3 วนั 
          - ประธำนสภำตอ้งแจง้มติใหผู้บ้ริหำรทรำบในวนัถดัจำกมีมติ
ไม่รับหลกักำร 
   - ให ้ผวจ./ นอภ. ตั้ง คกก.พิจำรณำหำขอ้ยติุ  
 
                
 
 

อบจ. เทศบำล อบต. 

15 คน 15 คน 7 คน 

การพจิารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณทีส่ภาไม่รับหลกัการ 



การพจิารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณทีส่ภาไม่รับหลกัการ (ต่อ) 

     - คกก. ต้องพจิารณาให้เสร็จภายใน 15 วนั แล้วรายงาน 
ผวจ./นอภ. เพือ่ส่งนายกโดยเร็ว 

      - นายกต้องเสนอร่างต่อสภาภายใน 7 วนั หากไม่เสนอให้ 
รมว./ ผวจ. ส่ังให้นายกพ้นจากต าแหน่ง (ม. 55)   

  (อบจ. : ม. 55   เทศบาล : ม. 62 ตรี   อบต. : ม.87/1) 



การพจิารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณทีส่ภาไม่รับหลกัการ (ต่อ) 

•- สภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน ถ้าพิจารณา 
ไม่เสร็จ/ไม่เห็นชอบ ให้ร่างตกไป และให้เสนอ รมว./ ผวจ. ยุบ
สภา 
        (อบจ. : ม. 56   เทศบาล : ม. 62 จัตวา   อบต. : 

ม.87/2) 
•- สภาต้องน าเข้าพิจารณาเป็นวาระที่ ๒ และ ๓ ตามล าดับ 
      (ระเบียบ ฯ ข้อ 48 วรรคสาม และค าพิพากษาศาลปกครอง

สูงสุด หมายเลขแดงท่ี อ.27/2553) 



การพจิารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

 การขอปิดอภิปรายเพื่อลงมติหรือส่งให้ คกก. สภาท้องถิ่น 
พิจารณา ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 1/3 ทีอ่ยู่       
ในที่ประชุม (ข้อ 62) 

 ร่างข้อบัญญัติทั่วไป กรณีจะเสนอให้สภาท้องถิ่นพิจารณา
เป็น 3 วาระรวดเดียว อาจเสนอด้วยวาจา 

 



การก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติ 

 
อปท. 

อตัรำโทษ  
มำตรำ จ ำคุก ปรับ 

อบจ. ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ม.51 

เทศบำล - ไม่เกิน 1,000 บำท ม.60 

อบต. - ไม่เกิน 1,000 บำท ม.71 



ข้อพิจารณาในการตรวจข้อบัญญัติท้องถิ่น 

  มีกฎหมายให้อ านาจ อปท. ออกข้อบัญญัติ           
(การอ้างบทมาตรากฎหมายที่ให้อ านาจ) 

  รูปแบบ 
  ขั้นตอนการตรา/ออกข้อบัญญัติ 
  ขอบเขตเนื้อหาชอบด้วยกฎหมาย 
 



ส ำนกักฎหมำยและระเบยีบทอ้งถิน่ 

โทร  0 2241 9034 - 6 


