
การประชุมสภาท้องถนิ การจดัทาํข้อบัญญตั ิ
และเทคนิคการตรวจสอบข้อบัญญัตทิ้องถิน 

สาํนักกฎหมายและระเบียบท้องถนิ 



ขอบเขตเนือหา 
z การประชุมสภาทองถิ่น 
- การประชุมสภาครั้งแรก/ประชุมสมัยสามัญ/สมัยวิสามัญ 
- การเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น 
เลขานุการสภาทองถิ่นและคณะกรรมการสภาทองถิ่น 

- ญัตติ การพิจารณาของสภาทองถิ่น และการลงมติ 
- กระทูถามและการตอบกระทูถาม 
z ขอบัญญัติทองถิ่น และการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น  
z การตรวจสอบความชอบขอบัญญัติทองถิ่น 



กฎหมาย/ระเบียบทเีกยีวข้อง 

¾  พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐              
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
¾  พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖                                      

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
¾พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

1. กฎหมายวาดวย อปท./ กฎหมายจัดตั้ง อปท.  

2.ระเบียบ มท. วาดวยการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗      
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔.  



อาํนาจหนา้ทีของสภาทอ้งถิน 
ประชุมสภาทองถิ่นใหเปนไปโดยถูกตองระเบียบกฎหมาย 

ควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหารทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 

แผนพัฒนาทองถิ่น ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

การตราขอบัญญัติทั่วไปและขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

การควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกสภาทองถิ่น 

การใหความเห็นชอบในการดําเนินการของทองถิ่น 

ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
  (พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ๒๕๓๗ ม.๔๖) 



การวนิิจฉัยปัญหาโต้แย้ง (ระเบียบข้อ 5 วรรคสอง) 

ในกรณีมีปัญหาโต้แย้งการปฏิบัตติามระเบียบ 
หรือในกรณีทรีะเบียบไม่ได้กาํหนด 

ให้ประธานสภาท้องถนิวนิิจฉัย + บงัคับใช้ไปพลางก่อน 

รายงานให้ นอภ./ผวจ. ทราบและวนิิจฉัยให้ใช้บังคับในคราวนัน 

ผวจ. รายงาน ปมท. พจิารณา + ใช้บงัคับ(เป็นการทวัไป) 



การประชุมสภาทองถิ่น 

� การประชุมสภาครังแรก 
� การประชุมสมัยสามัญ 
� การประชุมสมัยวสิามัญ 



การประชุมครั้งแรก 

สิ่งที่ตองทําในการประชุมสภาครั้งแรก 

นอภ. / ผวจ. กําหนดใหสมาชิกประชุมสภาครั้งแรก  
        ภายใน ๑๕ วัน นับแตประกาศผลการเลอืกตั้งสมาชิก

ครบตามจํานวนแลว 

ปฏญิาณตน 

เลือก

ประธาน 

สภา

ท้องถนิ 

เลือกรอง

ประธาน 

สภา

ท้องถนิ 

เลือก

เลขานุการ

สภา

ท้องถนิ 

กาํหนด

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. การประชุมสภาทองถิ่น ขอ ๖) 



ประเภท 
อปท. 

กฎหมาย 
ทีเกยีวข้อง 

จํานวน
สมยัของ
ปีหนึง 

หมายเหตุ 

อบจ. มาตรา 22 วรรคแรก 2 - ปีหนึง หมายถึง ปีปฏิทิน 
- จํานวนสมัยมีจํานวนเท่านี 
แม้จะมีการเปลยีนแปลง 
  สภาท้องถนิชุดใหม่แล้วก็
ตามจํานวนสมัยกไ็ม่เพมิขนึ 
 

เทศบาล มาตรา 24 วรรคแรก 4 

อบต. 
 

มาตรา 53 วรรคแรก 
 

2 - 4 

จาํนวนสมยัประชุมสามญั 
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ประเภท 
อปท. 

ผู้มอีาํนาจ  
เรียกประชุม 

จํานวนสมยั
ของปีหนึง 

การขยายเวลา ผู้มอีาํนาจ
ขยาย 

อบจ. 
(ม.22 ว.4) 

ประธานสภา  

อบจ. 
45 วนัเต็ม ครังละไม่เกนิ 15 วนั 

+ ไม่จํากดัครัง 
ประธานสภา 

อบจ. 

เทศบาล 
(ม.24 ว.4) 

ประธานสภา

เทศบาล 
ไม่เกนิ 30 วนั ไม่จํากดัวนั+ครัง ผวจ. 

อบต. 
(ม.53 ว.4) 

ประธานสภา 

อบต. 
ไม่เกนิ 15 วนั ไม่จํากดัวนั + ครัง นอภ. 

จาํนวนวนัในการประชุมสมยัสามญั 



 การประชุมสมยัวสิามญั 

• นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว 
• เมือเห็นว่าเป็นการจําเป็น เพอืประโยชน์ของ 

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. 

จํานวนสมยั   
ของปีหนึง 

การขยายเวลา ผู้มอีาํนาจ
ขยาย 

อบจ. 7 วนัเต็ม 
ครังละ 7 วนั +ไม่จํากดั

ครัง แต่รวมแล้วไม่เกนิ 7 
วนั  

มติสภาไม่น้อย

กว่า 1/3 

เทศบาล ไม่เกนิ 15 วนั ไม่จํากดัวนั+ครัง ผวจ. 

อบต. ไม่เกนิ 15 วนั ไม่จํากดัวนั + ครัง นอภ. 

จาํนวนวนัในการประชุมสมยัวสิามญั 



 
 

1. 
ประเภทและ 
สมยัประชุม 

 
 
 

5 
ประชุมตามระเบียบวาระ  
รายงานการประชุม 

 

4  
การประชุมเปิดเผย 

และประชุมลบั 

 
 

3 
องคป์ระชุม 

เลอืนการประชุม 
ประชุมตามวาระ 

 
 
 

2  

การเรยีก  การนดั 

ประชุม 

การประชุม 



การพจิารณาเรือง/ ญตัติ 

การบรรจ ุ
   ญัตต ิ

      เข้าระเบียบ 
วาระ 

    การแถลง 
      เสนอญัตต ิ

       การอภปิราย 
ญัตต ิ        การลงมต ิการเสนอเรือง 

/ญัตต ิ
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ญัตต ิ

  ญัตตทิไีม่ต้องมีผู้รับรอง 
   1. ญัตตทิผีู้บริหารเสนอ * 
   2. ราษฎรเสนอร่างข้อบัญญัตติาม 
       กฎหมายเข้าชือเสนอข้อบัญญัติ 
       ท้องถนิ 

เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม  
ไม่น้อยกว่า 5 วัน * 

การเสนอร่างข้อบัญญัต ิ
เกยีวด้วยการเงนิ ต้องให้ 
ผู้บริหารท้องถนิรับรอง * ทาํเป็นหนังสือ  

(ตามแบบ)  
ยืนต่อประธานสภา 

มีสมาชิกรับรอง 2 คน 
เว้น มีสมาชกิไม่ถงึ 8 คน  

ให้มีผู้รับรอง 1 คน 

การเสนอญตัติ  

ร่างข้อบัญญัตเิกยีวด้วย 
การเงนิ ตามข้อ 44 



การบรรจุญัตติ  (ขอ 40) 
1. ประธานสภาตองบรรจุญัตติที่เสนอมาเขาระเบียบวาระ 
    ภายในเวลาอันสมควร ในสมัยประชุมนั้น 
2. ถามีเหตุจําเปน ใหบรรจุในสมัยประชุมถัดไป+ ใหแจง 
    เหตุจําเปนนั้นตอสภาในสมัยประชุมนั้น 
3. ญัตติที่เสนอดวยวาจา ประธานสภาตองบรรจุเขา 
    ระเบียบวาระในการประชุมคราวนั้น  (ขอ 38 วรรคหก) 



การแถลงเสนอญัตต ิ

- ประธานสภาทองถิ่นตองใหโอกาสแกผูเสนอญัตต/ิ 
ผูแปรญัตติอภิปรายกอน  
- แตถามีผูเสนอญัตต/ิผูแปรญัตติหลายคน         
ใหประธานสภาอนุญาตใหอภิปรายไดครั้งละหนึ่งคน 
     



กรณีถือวาถอนญัตติ (ขอ 56) 
Õ ถึงวาระพิจารณาแลว ผูเสนอ/ผูแปรญัตติ 

- ไมขออภิปราย 
- ไมอยูในที่ประชุมสภา 
h ให้ถือว่าได้ถอนญัตต ิ/ คาํแปรญัตตนิัน 

Õ กรณีผูบริหารเสนอญัตติ/แปรญัตติ  
     h อาจมอบหมายใหบุคคลตอไปนี้เปนผูอภิปรายชี้แจง หรือ
แถลงแทนก็ได       - รองนายกฯ   
                             - เลขานายกฯ   
                             - ทีป่รึกษานายกฯ  
     h ตองทําเปนหนังสือ 



ลาํดบัการอภิปราย/แปรญตัติ 

ผู้คัดค้าน 
ญัตต/ิ  

คาํแปรญัตต ิ

    ผู้สนับสนุน 
      ญัตต/ิ 

   คาํแปรญัตติ 

        ผู้สนับสนุน 
          ผู้คัดค้านญัตต ิ

    /คาํแปรญัตติ 

               ปิดอภปิราย        
      และลงมต ิ

ผู้เสนอญัตต/ิ 
ยนืคาํแปรญัตติ 

แถลงญัตต/ิ 
คาํแปรญัตติ 



การปดอภิปราย (ขอ 65) 

¾ ไมมีผูใดจะอภิปรายตอไป 
¾ ประธานเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว 
      ประธานเสนอใหวินิจฉัยวา ควรปดอภิปรายหรือไม 
      เวนแต  อภิปรายกรณีสมาชิกถูกกลาวหา ตามขอ 72 
      ใหอภิปรายจนหมดขอสงสัย หามรวบรัดอภิปราย 
¾ เมื่อปดอภิปรายแลวใหประธานเสนอใหลงมติ 



การลงมติ  

- กอนลงมติ ประธานตองตรวจสอบวาครบองค
ประชุมหรือไม 
 - ถาไมครบลงมติไมได  (ขอ 76) 
- หนึ่งคนหนึ่งเสียง (ขอ 77) 
 
 



วธิีการออกเสียงลงคะแนน  (ข้อ 73 - 75) 
เปิดเผย  

1. ยกมือพน้ศีรษะ 
2. ยนืขึน 
3. เรียกชือตามลาํดบัอกัษร  
ปกติ ใหใ้ชว้ิธียกมือพน้ศีรษะ  
เวน้  ผูบ้ริหาร / สมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 

3 คน เสนอ และทีประชุม

เห็นชอบใหใ้ชว้ธิียนืขึน หรือ

เรียกชือตามลาํดบัอกัษร 

การประชุมลบั 
´ในกรณี กม. กาํหนดใหอ้อกเสียง

ลงคะแนนลบั 
´กรณี ผูบ้ริหาร/สมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 1/3 
ทีอยูใ่นทีประชุมเสนอ 
ใหอ้อกเสียงลบัและสภาเห็นชอบ 
วิธีการ เขียนเครืองหมายบนกระดาษ   ใส่

กล่องทีจดัให ้แลว้ประธานเรียกชือ

ตามลาํดบัอกัษรนาํซองมาใส่หีบ              

ดว้ยตนเองต่อหนา้ประธาน 



การนับคะแนนและประกาศลงคะแนน (ขอ 81)   

Ô เมื่อนับเสร็จแลวประธานตองประกาศคะแนนทันที 
Ô ใหประกาศดวยวาไดคะแนนขางมากครบตาม 
          จํานวนที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม   



Ô ใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ                    
เวนแต กฎหมายกําหนด เปนอยางอื่น  

 
Ô กรณีคะแนนเทากันใหประธานออกเสียง    

เพิ่มอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด + จะบอกเหตุผล    
ดวยหรือไมก็ได 

 
 

มติที่ประชุม (ขอ 86) 



กรณีคะแนนเห็นชอบมากกวาไมเห็นชอบ 

แตนอยกวาคะแนนงดออกเสียง   
จะถือวาสภาทองถิ่นมีมติอยางไร?  



การควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหาร

ทองถิ่น ใหเปนไปตามกฎหมาย 

นโยบาย แผนพัฒนาทองถิ่น ขอบัญญัติ 

ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 



กระทูถาม 

• ในที่ประชุมสภาทองถิ่น  
• สมาชิกสภาทองถิ่นมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกฯ   

/รองนายกฯ   
• ในขอความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาที ่
(พ.ร.บ. อบจ. ม. 31,พ.ร.บ.เทศบาล ม.31, พ.ร.บ.อบต. ม. 56/1 , 

ระเบียบ มท. การประชุมสภาทองถิ่น ) 



กระทู้ถาม 

ประธานส่งให้ผู้บริหารเตรียมตอบ 
บรรจุเข้าวาระภายใน 7 วันนับแต่ส่ง 

1 กระทู้  
ตังและถามได้ 1 คน (ข้อ 89) ในการประชุมครังหนึง 

1 คน ตงัได้ 1 กระทู้ 
เว้น ประธานอนุญาต 

(ข้อ 100) 

ประธานมีอาํนาจวินิจฉัย 
ให้กระทู้ต้องห้ามตกไป 

คาํวินิจฉัยเป็นทสีุด 

ทาํเป็นหนังสือ(ตามแบบ)  
เสนอล่วงหน้า 

ยืนต่อประธานสภา 

ต้องไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามข้อ 90 

(8 ประการ) 

ไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซาํซาก หรือ 
มีลักษณะเป็นการอภปิราย 

หลกัเกณฑก์ารตงักระทูถ้าม  



การขอเปดอภิปรายทั่วไป 
•  สมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวา 1/3 ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยู 

• เขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป 
• เพื่อใหนายกฯ แถลงขอเท็จจริง/แสดงความคิดเห็น       
ในประเด็นปญหาเกี่ยวกับการบริหาร อปท.  

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

 พ.ร.บ.อบต.  ม. 58/7) 



การขอเปิดอภปิรายทวัไป 

•ญัตติขอเปดอภิ ปรายทั่วไปใหยื่นตอประธานสภาทองถิ่น 
• ใหประธานสภากําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไป    
ซึ่งตองไมเร็วกวา 5 วัน นับแตวันที่ไดรับญัตติ แลวแจง
ใหนายกฯ ทราบ 

• ทําไดครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 



การอนุมัติ อนุญาต หรือใหความเห็นชอบของสภาทองถิ่น 
การกระทาํกิจการนอกเขต 

การอนุมตัิจ่ายขาดเงินสะสม  
ตามระเบยีบ มท. วา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ  

และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ้ 89 

การโอนงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทดีนิและสงิก่อสรา้งททีาํใหคุ้ณลกัษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลยีน 

หรอืโอนไปตงัจา่ยเป็นรายการใหม ่ตามระเบยีบ มท.วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ  
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ พ.ศ. 2541 ขอ้ 27  

การอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติ ขออนุญาต หรือขอความเห็นชอบจาก

สภาทองถิ่น 



อํานาจหนาที่ของ อปท. 

กฎหมาย กฎ  
ระเบียบ และขอบังคับ 
ของทางราชการอื่น ๆ 

 พ.ร.บ.กาํหนดแผน 
และขันตอนการกระจาย 

อาํนาจให้แก่ อปท. 
 พ.ศ. 2542 

กฎหมายจัดตั้ง 
อปท.  

1. พ.ร.บ.องค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
2. พ.ร.บ.เทศบาล  
    พ.ศ. 2496 
3. พ.ร.บ.สภาตาํบลและ 
    องค์การบริหารส่วน 
    ตาํบล พ.ศ. 2537 
 

ตัวอย่าง เช่น  
• พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ 
• พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ 
• พ.ร.บ.การขุดดนิถมดนิ 
 
 



� การจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น 
� การตรวจขอบัญญัติทองถิ่น 



�       ๑. เพือปฏิบตัิการใหเ้ป็นตามหนา้ทีของ อปท.       

ตามทีกาํหนดไวใ้น กม. จดัตงั อปท. 
�      ๒.  เมือมี กม. บญัญตัิให ้อปท. ตราขอ้บญัญตัิ          

ทอ้งถิน หรือใหม้ีอาํนาจขอ้บญัญตัิทอ้งถิน 
  (อบจ. : ม. 45 , 51   เทศบาล : ม. 60   อบต. : ม.71       เมืองพทัยา : ม. 70) 
 



    การพจิารณา 
ของสภาท้องถนิ 

    การอนุมัต ิ
ให้ความ 
เหน็ชอบ 

   การลงนาม 
ใช้บังคับ 

การเสนอ 
ร่างข้อบัญญัต ิ



� ร่างขอ้บญัญตัิตอ้งแบ่งเป็น ขอ้ ๆ และ 
� มีบนัทึกดงัต่อไปนี 
 1. หลกัการของร่างขอ้บญัญตัิ 
 2. เหตุผลทีเสนอร่างขอ้บญัญตัิ 
� แบบทา้ยระเบียบ มท. วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุม

สภาทอ้งถิน พ.ศ. 2547 



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

เรื่อง เสนอรางขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
เรียน ประธานสภา ........(๑)..................... 
  ขาพเจาขอเสนอรางขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ....(๑) ..........เรื่อง

.................................(๒)........................................ 
ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนาํเสนอตอที่ประชุมสภา................(๑) ...........................................ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งไดเสนอ 
บันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอรางขอบัญญตั ิ/เทศบัญญัติดงักลาวมาดวยแลว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ) ...........................................ผูเสนอ 

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

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

สมาชิกสภา .........(๑)............................ 
(ลงชื่อ) ...........................................ผูรับรอง 

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

หมายเหตุ : จํานวนผูรับรองใหเปนไปตามที่ขอบังคับการประชุมไดกาํหนดไว 



 

หลกัการ 

 

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

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

เหตุผล 

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

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

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

 



 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรตรา.................. แหงพระราชบัญญัติ........................(๔) ....................... 
 ........(๑)..................... ออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติไวโดยความเห็นชอบของสภา .........................(๑).................................... 
และ............(๕).............................. ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ขอบัญญัติ/เทศบัญญัตินี้เรียกวา ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ .... ............................(๑) .................................   
เรื่อง.................................(๒)........................................พ.ศ. ...............(๓)................................ 
  ขอ ๒ ใหใชขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในเขต ................(๑) .................................................................................. 
เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงาน...........................(๑)................................................... 
  ขอ ๓ ................................................................................................................................................................ 
  ขอ ๔................................................................................................................................................................ 

ประกาศ ณ วันที่ ........เดือน........................พ.ศ....................... 
(ลงชื่อ) ........................................... 

(............................................) 
                  เห็นชอบ  ตําแหนง .........(๖)............................ 
(ลงชื่อ) ...........................................ผูรับรอง 
(............................................) 
ตําแหนง.........(๕)............................ 



� ประธานสภาท้องถิน ต้องแจ้งผู้แทนของผู้ทเีข้าชือ 
  ไม่เกนิ 3 คน 
� เข้าร่วมประชุมสภาท้องถนิ เพอือภปิราย ชีแจง หรือ

แถลงเกยีวกบัร่างข้อบัญญตันิันทุกครัง 
(ระเบียบฯ ข้อ 56 วรรคสาม) 



� ประธานสภาต้องตรวจสอบร่างข้อบัญญตัิ (ภายใน 7 วนั) 
  - หากเห็นวา่ถกูตอ้ง ใหส้าํเนาส่งแก่สมาชิกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  3 วนั            

ก่อนวนัประชุม เวน้รีบด่วนแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 24 ชวัโมง 
 – หากเห็นวา่  ไม่ถกูตอ้ง ใหแ้จง้ผูเ้สนอร่างฯ ทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที  

ไดร้ับร่าง เวน้ ร่างฯเกียวดว้ยการเงินทีไม่มีคาํรับรองของผูบ้ริหารทอ้งถิน      

ใหส้่งใหผู้บ้ริหารเพือพิจารณาใหค้าํรับรอง 
    - หากผู้บริหารไม่แจ้งผลการรับรองของภายใน 30 วนันับแต่รับ 
    ให้ประธานสภาแจ้งผู้เสนอร่างฯ ทราบโดยเร็ว 

(ระเบียบ ขอ้ 43 วรรค 3) 

 



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

� รูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่เสนอ ตามที่กําหนด       

ในระเบียบ มท. วาดวยวิธีการงบประมาณของ อปท.      

พ.ศ. 2541 
 

42 



� ตอ้งพิจารณาเป็น   3 วาระ  
� แต่สภาทอ้งถินจะอนุมตัิใหพ้ิจารณา 3 วาระรวดเดียวกไ็ด ้ 
 เวน้ ขอ้บญัญตัิงบประมาณจะพิจารณา 3วาระรวดเดียวไม่ได ้       

และตอ้งมีเวลาเสนอคาํแปรญตัติไม่นอ้ยกวา่ 24 ชม. (ขอ้ 45) 
 



• ใหปรึกษาในหลักการ และลงมติวาจะรับหลักการหรือไม 
• หามลงมติกอนสมาชิกไดอภิปรายพอสมควร  
• จะใหคณะกรรมการสภาพิจารณากอนรับหลักการก็ได 
• ขอบัญญัติทั่วไป ถาสภาไมรับหลักการใหรางตกไป 
เวน กม. กําหนดเปนอยางอื่น (ขอ 53) 





• การเลือกคณะกรรมการแปรญัตต ิ
• การประชุมคณะกรรมการแปรญัตต ิ
• รายงานของคณะกรรมการแปรญัตต ิ



ประเภท 

¬ คณะกรรมการสามญั 
 สมาชิก  3 – 7 คน 
¬ คณะกรรมการวิสามญั 
 - สมาชิก+คนนอก 3 -7 คน 
   - อบจ. ห้ามคนนอกล้วน 
   - เทศบาล นายกมีสิทธิเสนอชือ

คนนอกได้ไม่เกิน 1 ใน 4 
 

อํานาจหนา้ที 

¬ กระทํากิจการ / พิจารณา

สอบสวนเรืองใด ๆ อนัอยู่ใน

กิจการของสภา แลว้รายงานต่อ

สภา (ข้อ 104) 
¬คณะกรรมการตงั

คณะอนุกรรมการไดต้ามความ

จําเป็น 

 



วิธีการเลือก 

) ผูเ้สนอชือ 

 - ผูบ้ริหารทอ้งถิน 

 - สมาชิก + ผูร้บัรอง           

      ไม่นอ้ยกว่า 2 คน 

)เสนอไดไ้ม่จํากดัจํานวน   

    เวน้  มีมติเป็นอย่างอืน 

 

การพน้จากหนา้ที 

¾ ลาออกโดยยืนหนงัสือต่อ

ประธานสภา 

¾ ตาย 

¾ สมาชิกภาพสินสุดลง 

¾ เลือกคณะกรรมการขึนใหม่ / 
งานเสร็จสินลง 

¾ สภาทอ้งถินมีมติใหพ้น้จาก

หนา้ที 



�ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารางขอบัญญัติฯ        

โดยละเอียด (ขอ ๔๙)  
�  การประชุมนัดแรกของคณะกรรมการแปรญัตติ  

(เลขานุการสภาทองถิ่นเปนผูนัด) (ขอ ๑๐๙) 
�  การแจงนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใหผูบริหาร

ทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นทราบลวงหนากอนเวลา

ประชุมไมนอยกวา 24 ชั่วโมง (ขอ ๑๑๕) 
�  กรณีไมมีผูยื่นคําแปรญัตติ  ???? 



z ผูบริหาร/สมาชิกที่จะแปรญัตติใหเสนอคําแปรญัตติ  

ลวงหนาเปนหนังสือ (สมาชิกเสนอตองมีผูรับรอง)  
z เสนอตอคณะกรรมการแปรญัตต ิ
z แบบเสนอคําแปร (แบบทายระเบียบที่ ๕) 
 
 

 



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

เรื่อง ขอเสนอแปรญัตติ 
เรียน ประธานสภา ........(๑)..................... 
  ขาพเจาขอเสนอแปรญัตติ เรื่อง......................................................................................................................... 
........................................................... ดังตอไปนี้  
 ขอ ๑.................................................................................................................................................................. 
 ขอ ๒ .................................................................................................................................................................                ขอ 

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

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ) ...........................................ผูเสนอ 

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

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

สมาชิกสภา .........(๑)............................ 
(ลงชื่อ) ...........................................ผูรับรอง 

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

หมายเหตุ : จํานวนผูรับรองใหเปนไปตามที่ขอบังคับการประชุมไดกําหนดไว 



� ขอลดรายจ่าย  
� ขอลดจํานวนเงนิทขีออนุญาตจ่าย 
� เพมิรายจ่ายขนึใหม่ / เพมิเตมิรายจ่าย  
� เปลยีนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงนิทอีนุมตัิ

จ่าย 
ห้ามแปรญตัตใินรายการและจาํนวนเงนิซึงมีข้อผูกพนั         

(ข้อ 61) 
 



�ไมตองมีสมาชิกรับรองคําแปรญัตติ 
�แปรญัตติไดทั้ง 4 ลักษณะ 
� ขอลดรายจาย  
� ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย 
� เพิ่มรายจายขึ้นใหม / เพิ่มเติมรายจาย  
� เปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 

 
 



¾ สมาชิก (มีผูรับรอง) การแปรญัตติ ทําไดเฉพาะ    
�      - ขอลดรายจาย  
�      - ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย (ขอ 59) 
¾ หาม แปรญัตติรายจายขึ้นใหม / เพิ่มเติมรายจาย /

เปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงินที่อนุมัติจาย 

เวน  มีคํารับรองจากผูบริหาร/ผูบริหารเปนผูแปรญัตติ 

(ขอ 60) 
 

 



¾ สมาชิก (มีผูรับรอง) การแปรญัตติ ทําไดเฉพาะ    
�        - ขอลดรายจาย  
�       - ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย (ขอ 59) 
¾ หาม แปรญัตติรายจายขึ้นใหม / เพิ่มเติมรายจาย /เปลี่ยนแปลง     

ความประสงคของจํานวนเงินที่อนุมัติจาย  (พ.ร.บ.สภาตําบล       

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87) 
 



• เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว ตอง

เสนอรางขอบัญญัติตามรางเดิม และตามที่มีการ

แกไขเพิ่มเติม +รายงานและบันทึกความเห็น ยื่นตอ

ประธานสภา  
• ประธานสภาตองสงรายงานใหแกสมาชิกไมนอยกวา 

24 ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตอง

พิจารณาเปนการดวน 



• ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง  
• การแปรญัตติและมติของ  คกก. แปรญัตติเกี่ยวดวย    

การแปรญัตตินั้นเปนประการใด 
• การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
• การสงวนคําแปรญัตติ  

 



zใหปรึกษาเรียงตามลําดับเปนรายขอ 
z  เฉพาะที่แปรญัตติ/ คกก. แกไขเทานั้น 
z  เวนที่ประชุมลงมติเปนอยางอื่น 



� ไมมีการอภิปราย เวนที่ประชุมลงมติใหอภิปราย         

ถามีเหตุอันสมควร 
� ใหลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 
�ขอบัญญัติทั่วไป ถาสภาไมลงมติใหเปนขอบัญญัติ      

ใหรางตกไป เวน กม. กําหนดเปนอยางอื่น(ขอ 53) 
 



อปท. เงือนไข มาตรา  

อบจ. ไม่มีกาํหนดเวลา - 

เทศบาล ไม่มีกาํหนดเวลา - 

อบต. 60 วนั ม.87 



กรณีทีสภาท้องถินมีมติ 
ไม่รบัหลกัการ 



ตอ้งตงัคณะกรรมการพิจารณาหาขอ้ยตุิร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณ 
(ข้อ 48)  

     - สภาตอ้งเลือกสมาชิกไปเป็น คกก. + ตอ้งแจง้มติและ
รายชือให ้ผวจ. / นอภ. ทราบภายใน 3 วนั 
          - ประธานสภาตอ้งแจง้มติใหผู้บ้ริหารทราบในวนัถดัจากมีมติ
ไม่รับหลกัการ 
   - ให ้ผวจ./ นอภ. ตงั คกก.พิจารณาหาขอ้ยตุิ  
 
                
 
 

อบจ. เทศบาล อบต. 

15 คน 15 คน 7 คน 

การพจิารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณทสีภาไม่รับหลกัการ 



การพจิารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณทสีภาไม่รับหลกัการ (ต่อ) 

     - คกก. ต้องพจิารณาให้เสร็จภายใน 15 วนั แล้วรายงาน 

ผวจ./นอภ. เพอืส่งนายกโดยเร็ว 
      - นายกต้องเสนอร่างต่อสภาภายใน 7 วนั หากไม่เสนอให้ 

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



การพจิารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณทสีภาไม่รับหลกัการ (ต่อ) 

•- สภาตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 30 วัน ถาพิจารณา 
ไมเสร็จ/ไมเห็นชอบ ใหรางตกไป และใหเสนอ รมว./ ผวจ. ยุบ
สภา 
        (อบจ. : ม. 56   เทศบาล : ม. 62 จัตวา   อบต. : 
ม.87/2) 

•- สภาตองนําเขาพิจารณาเปนวาระที่ ๒ และ ๓ ตามลําดับ 
      (ระเบียบ ฯ ขอ 48 วรรคสาม และคําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด หมายเลขแดงที่ อ.27/2553) 



การพจิารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

z การขอปดอภิปรายเพื่อลงมติหรือสงให คกก. สภาทองถิ่น 

พิจารณา ตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 1/3 ทีอ่ยู       

ในที่ประชุม (ขอ 62) 
z รางขอบัญญัติทั่วไป กรณีจะเสนอใหสภาทองถิ่นพิจารณา

เปน 3 วาระรวดเดียว อาจเสนอดวยวาจา 
 



การกําหนดโทษผูฝาฝนขอบัญญัติ 

 
อปท. 

อตัราโทษ  
มาตรา จาํคุก ปรับ 

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

เทศบาล - ไม่เกิน 1,000 บาท ม.60 

อบต. - ไม่เกิน 1,000 บาท ม.71 



ขอพิจารณาในการตรวจขอบัญญัติทองถิ่น 
�  มีกฎหมายใหอํานาจ อปท. ออกขอบัญญัติ           

(การอางบทมาตรากฎหมายที่ใหอํานาจ) 
�  รูปแบบ 
�  ขั้นตอนการตรา/ออกขอบัญญัติ 
�  ขอบเขตเนื้อหาชอบดวยกฎหมาย 
 



สํานกักฎหมายและระเบยีบทอ้งถิน่ 

โทร  0 2241 9034 - 6 


