
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 
ขอ ๒๑  ใหใชขอบังคับนี้นับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓๒  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบังคับนี ้
 

หมวด ๑ 
ประธานสภา รองประธานสภาและเลขานกุารสภาองคการบริหารสวนตําบล 

   
 

ขอ ๔  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก นายอําเภอตอง
กําหนดใหสมาชิกไดมาประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเสร็จแลว 

 
ขอ ๕  ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก ใหเลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตําบลชั่วคราวเปนผูเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีอาวุโสสูงสุด
ข้ึนทําหนาที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชั่วคราวเพื่อดําเนินการเลือกประธานสภาและ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๘ และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
ช่ัวคราวในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก จนกวาจะมีการเลือกเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลช่ัวคราวรายงานผลการเลือกตั้งประธาน
และรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอแตงตั้งภายใน ๗ วัน เมื่อนายอําเภอ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนพิเศษ ๘ ง/หนา ๑๑๕/๑๕ มีนาคม ๒๕๓๘ 
๒ ขอ ๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มีคําส่ังแตงตั้งประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว ใหประธานชั่วคราวพน
จากตําแหนง 

 
ขอ ๖  วิธีเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบล ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลที่ตนเห็นควรไดตําแหนงละหนึ่งช่ือ คําเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลรับรองไมนอยกวาสองคน ช่ือที่เสนอไมจํากัดจํานวน และใหเลือกจากช่ือเหลานั้นโดยวิธี
เขียนชื่อลงคะแนน เมื่อตรวจนับแลวใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชั่วคราวประกาศ
คะแนนตอที่ประชุมผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายชื่อ ให
เลือกใหมเฉพาะช่ือทีไดคะแนนเทากัน แตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีกก็ใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลชั่วคราวออกเสียงชี้ขาด 

ถามีการเสนอชื่อเพียงตําแหนงละหนึ่งช่ือใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 
 
ขอ ๗  เมื่อประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพนวาระ

ตามความในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ใหดําเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลขึ้นใหม ใน
การนี้ใหนําขอ ๕ และขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลที่พนจากตําแหนงตาม
ความในวรรคกอนอยูทําหนาที่ประธานชั่วคราวตอไปจนกวาจะเลือกตั้งประธานและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลขึ้นใหม 

 
ขอ ๘  เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจาก

ครบวาระตามความในมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ใหนายอําเภอเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวางลง เพ่ือดําเนินการเลือกตั้งประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลขึ้นใหม ในการนี้ใหนําความในขอ ๕ และขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับเลือกตั้งใหม ใหอยูในตําแหนงได
เพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 
ขอ ๙  เมื่อรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด 

นอกจากครบวาระตามความในมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ใหดําเนินการเลือกตั้งรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวางลง ในการนี้ใหนําความใน
ขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๐  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) นัดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตามคําส่ังของประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 

(๒) ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการ ซึ่ง
เก่ียวของกับกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอที่ประชุม 

(๓) จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
(๔) จัดทําและตรวจสอบรายงานการประชุม 
(๕) รักษาเอกสารของสภาองคการบริหารสวนตําบล แตจะเปดเผยเอกสาร

ดังกลาวไดตอเมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลอนุญาต 
(๖) แจงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลไปยังผูที่เก่ียวของ 
(๗) ชวยเหลือประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลในการรักษาความสงบ

เรียบรอยในที่ประชุม 
(๘) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้หรือตามที่ประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
 
ขอ ๑๑  เมื่อเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอยูหรืออยูแตไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ไดใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคนใด
คนหนึ่งทําหนาที่เลขานุการชั่วคราว 

 
ขอ ๑๒  ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากการปฏิบัติหนาที่ตาม

ระเบียบนี้ทันทีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง 
เมื่อเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงใหสภาองคการ

บริหารสวนตําบลเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ตําแหนงนั้นวางลง 

 
ขอ ๑๒ ทวิ๓  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลเปนคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ประธานกรรมการบริหารคนหนึ่งและ
กรรมการบริหารจํานวนสองคนแลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้ง 

การเลือกประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารใหนําความในขอ ๖ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูประกาศชื่อผูซึ่งไดรับเลือกเปน
ประธานกรรมการบริหาร 

 
ขอ ๑๒ ตรี๔  เมื่อคณะกรรมการบริหารวางลงทั้งคณะหรือกรรมการบริหารวางลง

เปนการเฉพาะตัว เนื่องจากเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกคณะ
                                                 

๓ ขอ ๑๒ ทวิ เพ่ิมโดยขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารแทนตําแหนงที่วางนั้น ในการนี้ใหนําความในขอ ๑๒ ทวิ 
มาใชโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 
การประชุม 

   
 

ขอ ๑๓  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมีอยู ๒ ประเภท 
(๑) การประชุมสามัญ 
(๒) การประชุมวิสามัญ 
 
ขอ ๑๔  การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ใหประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบลนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญสมัยแรกวาควรมีสองสมัยหรือหลายสมัย และควรจะเริ่ม
แตเมื่อใดในปนั้น กับใหกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปตอไป 

การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปตามความในวรรคกอน อยางนอยจะตอง
กําหนดในเดือนกุมภาพันธสมัยหนึ่งและในเดือนสิงหาคมสมัยหนึ่งโดยใหทําเปนประกาศของ
องคการบริหารสวนตําบล 

 
ขอ ๑๕  การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปเพ่ือพิจารณารางขอบังคับ

งบประมาณใหกําหนดในเดือนสิงหาคม และควรจะดําเนินการประชุมใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
สิบหาวัน 

 
ขอ ๑๖  การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตามความในขอ ๑๓ ให

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแจงลวงหนาใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบ
เปนหนังสือและใหปดประกาศไวในที่เปดเผยหรือที่สํานักงานสภาองคการบริหารสวนตําบลกอน
วันกําหนดเปดสมัยประชุมไมนอยกวาสามวันเวนแตการประชุมอันรีบดวนจะแจงกําหนดเปดสมัย
ประชุมและปดประกาศเร็วกวานั้นก็ไดแตมิใหนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอนกําหนดเวลาเปดสมัย
ประชุม 

 
ขอ ๑๗  การนัดประชุมในระหวางสมัยประชุมนั้นใหทําเปนหนังสือหรือจะบอก

นัดในที่ประชุมแตถาบอกนัดในที่ประชุมใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูที่มิไดมาประชุมในเวลานัน้
ใหทราบลวงหนาดวย 

โดยปกติใหนัดประชุมลวงหนาไมต่ํากวาสามวัน แตถาเปนการประชุมอันรีบดวน
หรืออยูในระหวางสมัยประชุมจะนัดเร็วกวานั้นก็ได 

                                                                                                                                            
๔ ขอ ๑๒ ตรี เพ่ิมโดยขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การประชุมใดๆ ที่มิไดมีการนัดหมาย มิใหถือวาเปนการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 

 
ขอ ๑๘๕  การนัดประชุมใหสงระเบียบวาระการประชุมไปดวย เวนแตการประชุม

อันรีบดวน จะแจงระเบียบวาระการประชุมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบในขณะ
เปดประชุมก็ได 

ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลประชาสัมพันธกําหนดวันนัดประชุม 
เวลา สถานที่ประชุม เร่ืองที่จะนําเขาสูที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบ
และเขาฟงการประชุมดวย 

หลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ใหเปนไปตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

 
ขอ ๑๙  เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบลตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผูมาประชุมวาครบองคประชุมหรือไม เมื่อมีผูมาประชุมครบองค
ประชุม ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเขาหองประชุม 

เมื่อไดมีสัญญาณใหเขาประชุมแลว ใหสมาชิกรีบเขานั่งตามที่ซึ่งไดจัดไวให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตรวจดูวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดเขา
ประชุมครบองคประชุมหรือไม ถาหากไมครบองคประชุมและพนกําหนดเวลานัดประชุมแลวหนึ่ง
ช่ัวโมง ก็ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสั่งเล่ือนการประชุมไป 

การนัดเลื่อนการประชุมนั้น ใหนําความในขอ ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดที่มาลงชื่อไวแลว แตมิไดเขานั่งประชุม

ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล มิใหนับเปนองคประชุมสําหรับสภาองคการบริหารสวน
ตําบลผูนั้น 

 
ขอ ๒๐  การประชุมตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองค
ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
 
ขอ ๒๑  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาครบองคประชุมแลวแต

ประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเปนประธานชั่วคราวในการประชุมคราวนั้น 

                                                 
๕ ขอ ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเขามาในที่ประชุมก็ให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชั่วคราวพนหนาที่ และใหประธานหรือรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลเปนประธานที่ประชุมตอไป 

 
ขอ ๒๒  เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีเร่ืองที่ควรแจงใหที่ประชุม

ทราบกอนเริ่มปรึกษาตามระเบียบวาระ ก็ใหแจงตอที่ประชุมได 
 
ขอ ๒๓  การจัดระเบียบวาระการประชุมนั้น โดยปกติใหจัดลําดับการพิจารณาขอ

ปรึกษาในอันดับกอนหลังดังตอไปนี้ 
(๑) รับรองรายงานการประชุม 
(๒) เร่ืองดวน 
(๓) ญัตติรางขอบังคับที่คางพิจารณา 
(๔) ญัตติรางขอบังคับที่เสนอใหม 
(๕) ญัตติอ่ืนๆ 
 
ขอ ๒๔  โดยปกติใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เวนแตที่ประชุมจะได

ตกลงเปนอยางอ่ืนในคราวประชุมนั้น 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลจะสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระการ

ประชุมมิไดเวนแตในกรณีที่เห็นวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเกิดการอลเวงจนมิ
สามารถรักษาระเบียบขอบังคับการประชุมไวได 

 
ขอ ๒๕  ภายใตบังคับขอ ๒๔ ถาประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสั่งปด

ประชุมกอนหมดระเบียบวาระและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรวมกันไมต่ํากวาหนึ่งใน
สามของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มาประชุมขอรองใหเปดประชุมตอไป ก็ให
ดําเนินการประชุมตอไปโดยใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานในที่ประชุม 

ถารองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราวนั้น ทั้งนี้ใหนําความใน
ขอ ๒๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การประชุมตอไปในขอนี้ตองมีสมาชิกครบองคประชุม 
 
ขอ ๒๖  ถาประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไดประชุมกันมาเปน

เวลานาน สมควรหยุดพักเสียชั่วคราว จะสั่งใหหยุดพักการประชุมเสียชั่วคราวก็ได 
 
ขอ ๒๗  เมื่อประธานสภาหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรวมกันไมต่ํา

กวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มาประชุมรองขอใหมีการ
ประชุมลับ ก็ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสั่งผูที่มิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลออกจากหองประชุม เวนแตเจาหนาที่ซึ่งเก่ียวของ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การรองขอใหมีการประชุมลับตามความในขอนี้ อาจทําเปนหนังสือก็ได แตไม
จําเปนตองบอกกลาวลวงหนา 

 
ขอ ๒๘๖  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับความ

ประพฤติของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามความในมาตรา ๔๗ ตรี (๘) แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเร่ืองการ
ประชุมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามความในหมวด ๙ 
แหงขอบังคับนี้ ใหประชุมลับ เวนแตสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูถูกกลาวหาจะขอให
ประชุมเปดเผย 

 
ขอ ๒๙๗  รายงานการประชุมทุกคราว ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบลตรวจรายงานการประชุมแลวเสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลรับรองในคราวประชุม
ครั้งตอไปโดยใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดมีโอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุม ผูใด
ตองการแกไขถอยคําตองไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบลกอน 

ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปดประกาศรายงานการประชุมที่สภา
องคการบริหารสวนตําบลมีมติรับรองแลวในที่เปดเผยใหประชาชนทั่วไปทราบเวนแตเร่ืองที่สภา
องคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไมควรเปดเผย 

 
ขอ ๓๐  เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลไดรับรองรายงานการประชุมครั้งใด

แลว ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อในรายงานนั้นไวเปนหลักฐาน 
รายงานการประชุมซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบลชุดกอนยังมิไดรับรองให

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลลงช่ือไวเปนหลักฐานและใหถือวาไดมีการตรวจและ
รับรองแลวตามความในขอ ๒๙ และใหสงรายงานการประชุมใหนายอําเภอภายในกําหนดสามสิบ
วันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไดรับรองรายงานการประชุมแลว 

 
ขอ ๓๑  รายงานการประชุมลับจะเปดเผยไดเพียงใดหรือไม ใหเปนไปตามมติ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 

หมวด ๓ 
ญัตต ิ

   
 

                                                 
๖ ขอ ๒๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗ ขอ ๒๙ แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓๒  ญัตติมี ๒ อยาง คือ 
(๑) ญัตติเก่ียวกับกิจการภายในวงงานองคการบริหารสวนตําบล 
(๒) ญัตติรางขอบังคับตําบล 
 
ขอ ๓๓  ญัตติทั้งหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลและมีสมาชิกรับรองหนึ่งคน เวนแตขอบังคับนี้จะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
ญัตติตอไปนี้ไมตองเสนอลวงหนาและไมตองทําเปนหนังสือ 
(๑) ขอใหรับรองรายงานการประชุม 
(๒) ขอใหปรึกษาเปนการดวนหรือญัตติในเวลาที่มีการปรึกษารวดเดียว 
(๓) ขอแปรญัตติที่มิใชรางขอบังคับงบประมาณ 
(๔) ขอใหลงมติ 
(๕) ขอใหแยกประเด็นพิจารณาหรือแยกประเด็นลงมต ิ
(๖) ขอใหปดอภิปราย 
(๗) ขอใหเปดอภิปรายตอไป 
(๘) ขอใหเล่ือนการประชุมปรึกษาตอไปในคราวหนา 
(๙) ขอใหพิจารณาโทษสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวาไดกระทําผิด

ขอบังคับนี้ในการประชุมครั้งนั้น 
(๑๐) ญัตติที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นควรอนุญาต 
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบรรจุญัตติที่เสนอมาเขาระเบียบวาระ

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในกําหนดเวลาอันควรในสมัยสามัญนั้น 
 
ขอ ๓๔  การเสนอญัตติที่ไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือนั้น ใหนําความในขอ 

๕๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
ขอ ๓๕  รางขอบังคับตําบลตองแบงออกเปนขอๆ และมีบันทึกดังตอไปนี้ 
(๑) หลักการของรางขอบังคับตําบล 
(๒) เหตุผลที่เสนอรางขอบังคับตําบล 
เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไดรับญัตติรางขอบังคับตําบลที่เสนอ

มาและตรวจเห็นถูกตองตามระเบียบการประชุมแลว ใหสงสําเนาแกสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลลวงหนาอยางนอยสามวันกอนวันประชุม เวนแตเปนการดวน 

 
ขอ ๓๖  ถาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเสนอญัตติรางขอบังคับ

ตําบลเกี่ยวดวยการเงิน ตองใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลรับรอง 
รางขอบังคับตําบลเกี่ยวดวยการเงิน หมายความวา รางขอบังคับตําบลวาดวย

ขอความตอไปนี้ทั้งหมดหรือขอใดขอหนึ่ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) การตั้งข้ึนหรือยกเลิกหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงแกไขหรือวางระเบียบการ
บังคับเกี่ยวกับรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

(๒) การจัดสรร รับ รักษาหรือจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหรือการโอน
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 

(๓) การกูเงินหรือการค้ําประกัน หรือการใชเงิน 
ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางขอบังคับตําบลใดเปนรางขอบังคับตําบลเกี่ยวดวย

การเงินที่จะตองมีคํารับรองของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือไม ใหเปน
อํานาจของประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูวินิจฉัย 

การเสนอญัตติรางขอบังคับตําบลอื่นๆ ตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
จะตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรับรองอยางนอยสองคนผูเสนอและผูรับรองตองลง
ช่ือในญัตติรางขอบังคับตําบล 

การเสนอญัตติรางขอบังคับตําบลใด ถาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

การเสนอญัตติรางขอบังคับตําบลวาดวยงบประมาณ ใหเปนไปตามความใน
หมวด ๔ วาดวยงบประมาณ 

 
ขอ ๓๗  ญัตติรางขอบังคับตําบลนั้นที่ประชุมจะตองพิจารณาเปน ๓ วาระแตที่

ประชุมจะอนุมัติใหพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวก็ได 
การเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา ๓ วาระรวดเดียว คณะกรรมการบริหารหรือ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนผูที่มาประชุมจะ
เปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมอนุมัติใหพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่ ๒ นั้น 
ใหที่ประชุมเปนกรรมการเต็มสภา โดยใหประธานของที่ประชุมเปนประธาน 

ญัตติรางขอบังคับตําบลวาดวยงบประมาณจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไมได 
 
ขอ ๓๘  ในการพิจารณาญัตติรางขอบังคับตําบลวาระที่ ๑ ใหที่ประชุมปรึกษาใน

หลักการแหงรางขอบังคับตําบลและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบังคับตําบลนั้นหรือไม หาก
มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลประสงคจะอภิปรายหามมิใหลงมติกอนที่สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

 
ขอ ๓๙  ญัตติรางขอบังคับตําบลที่สภาองคการบริหารสวนตําบลลงมติรับ

หลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการพิจารณา ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสง
ตนรางขอบังคับตําบลนั้นไปใหคณะกรรมการพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมจะตอง
กําหนดเวลาแปรญัตติดวย 

ภายในเวลาที่สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด คณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติม
รางขอบังคับตําบล ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือโดยปกติใหแปรญัตติเปนรายขอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และเสนอตอประธานคณะกรรมการ ในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูแปร
ญัตติจะตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรับรองตามความในขอ ๓๖ 

 
ขอ ๔๐  เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบังคับตําบลนั้น

ตามรางเดิมและตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้น
เปนประการใด และใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสงสําเนารางรายงานนั้นแกสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลโดยปกติไมนอยกวาหนึ่งวันกอนวันนัดประชุม เวนแตเปนการดวน 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลจะขอใหคณะกรรมการไปรวมประชุมดวย
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้นก็ได 

 
ขอ ๔๑  ในการพิจารณารางขอบังคับตําบลวาระที่ ๒ ใหปรึกษาเรียงตามลําดับ

ขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมจะไดลงมติเปนอยาง
อ่ืน 

ถาที่ประชุมลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว 
มิใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ ที่
ประชุมจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการพิจารณาใหม เฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็
ไดโดยไมใหมีการแปรญัตติในข้ันคณะกรรมการนี้ ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติสงปญหาไปให
คณะกรรมการพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถา
ไมเปนการขัดของก็ใหที่ประชุมพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไปจนจบราง 

ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองดังกลาวแลวในวรรคกอนเกิดขึ้นในการพิจารณา
รวดเดียว ที่ประชุมจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคกอนก็ได 

เมื่อคณะกรรมการได ย่ืนรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับไวนั้นแลว ให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลจัดสงสําเนารายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลโดยปกติไมนอยกวาหนึ่งวันกอนวันนัดประชุม เวนแตเปนการดวน 

ในการประชุมตอวาระที่ ๒ ใหที่ประชุมลงมติเฉพาะขอที่ไดระงับไวนั้นจนสิ้น 
 
ขอ ๔๒  ในการพิจารณารางขอบังคับตําบลวาระที่ ๓ ใหที่ประชุมลงมติวาจะให

ตราเปนขอบังคับตําบลหรือไม 
การพิจารณาในวาระนี้ไมมีการอภิปราย 
 
ขอ ๔๓  ญัตติรางขอบังคับตําบลใดซึ่งที่ประชุมไดลงมติไมรับหลักการตามความ

ในขอ ๓๘ ก็ดีหรือลงมติไมใหตราเปนขอบังคับตําบลตามความในขอ ๔๒ ก็ดีหรือสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมีมติยืนยันไมครบตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก็ดี ใหถือวารางขอบังคับตําบลนั้นเปนอันตกไป มิใหเสนอญัตติรางขอบังคับ
ตําบลนั้นอีก เวนแตประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลจะอนุญาตเมื่อเหตุการณได
เปลี่ยนแปลงไป 

บทบังคับดังกลาวในวรรคกอนใหใชแกญัตติอ่ืนๆ ดวยโดยอนุโลม 
 
ขอ ๔๔๘  ญัตติขอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลวินิจฉัยใหสมาชิกคนใดออก

จากตําแหนงตามความในมาตรา ๔๗ ตรี (๘) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหย่ืนเปนหนังสือลวงหนากอนเวลาประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน
และตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแจงสมาชิกที่พิจารณาถูกย่ืนมติใหออก
จากตําแหนงเปนหนังสือลวงหนาตามสมควรกอนวันประชุมเพื่อเตรียมหลักฐานชี้แจงแกขอ
กลาวหา แตตองไมนอยกวาส่ีสิบแปดชั่วโมงกอนกําหนดเวลาเปดประชุมคราวนั้น หากมีเหตุพน
วิสัยไมสามารถแจงไดใหบันทึกเหตุผลไวเปนหนังสือและนําแจงที่ประชุมเพื่อทราบก็เปนการ
เพียงพอแลว 

ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบรรจุญัตติที่เสนอมาในวรรคหนึ่ง เขา
ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามมาใชบังคับกับญัตติขอใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลวินิจฉัยใหกรรมการบริหารพนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๔ (๗) และ
มาตรา ๖๔ ทวิ (๔) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยอนุโลม 

 
ขอ ๔๕  ในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลออกตามวาระเกินกึ่งหนึ่ง

หรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล ญัตติใดๆ ซึ่งที่ประชุมยังมิไดพิจารณาหรือพิจารณา
ยังไมแลวเสร็จใหเปนอันตกไป 

 
ขอ ๔๖  การขอถอนญัตติ คําแปรญัตติหรือการแกไขขอความในญัตติซึ่งเปนเหตุ

ใหเปลี่ยนแปลงหลักการตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุม 
 
ขอ ๔๗  การขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรองหรือจากการเปนผูรวมกันเสนอแปร

ญัตติในญัตติใดๆ จะกระทําไดกอนที่ไดจัดญัตตินั้นเขาระเบียบวาระ 
ในกรณีที่เสนอญัตติในที่ประชุม ผูรับรองหรือผูเสนอจะขอถอนไดกอนเร่ิม

ปรึกษาญัตตินั้น 

                                                 
๘ ขอ ๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๔๘  ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแลว ถาผูเสนอ

หรือผูแปรญัตติไมขออภิปรายหรือไมอยูในที่ประชุม ใหถือวาถอนญัตตินั้นแลว 
 

หมวด ๔ 
งบประมาณ 

   
 

ขอ ๔๙  ญัตติรางขอบังคับตําบลวาดวยงบประมาณ ใหคณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลยื่นตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตามแบบและวิธีการภายในเวลาที่
กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 
ขอ ๕๐  การแปรญัตติรางขอบังคับตําบลวาดวยงบประมาณจะกระทําไดโดยลด

รายจาย การขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจายตองมีจํานวนสมาชิกรับรองโดยอนุโลมตามความใน
ขอ ๓๖ 

คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานกรรมการบริหารภายในเวลา
ที่กําหนด 

 
ขอ ๕๑  หามมิใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพ่ิมเติมรายจาย หรือ

เปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย เวนแตจะไดรับคํารับรองของ
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

 
ขอ ๕๒  หามมิใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีขอผูกพันอยางใดอยาง

หนึ่ง ตอไปนี้ 
(๑) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู 
(๒) รายจายซึ่งตองจายตามกฎหมาย 
 

หมวด ๕ 
การอภิปราย 

   
 

ขอ ๕๓  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดประสงคจะกลาวตอที่ประชุมก็
ใหยกมือข้ึนพนศีรษะ เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลอนุญาตแลวจึงกลาวถอยคําได 
สมาชิกจะยืนกลาว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไวก็ไดและตองเปนคํากลาวกับประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตองใหโอกาสแกผูเสนอหรือผูแปรญัตติ
อภิปรายกอน แตถาผูแปรญัตติมีหลายคน ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลอนุญาตให
อภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๕๔  เมื่อผูเสนอหรือผูแปรญัตติไดอภิปรายแลว ถามีผูใดคานก็ใหผูนั้น

อภิปราย เมื่อผูคัดคานอภิปรายแลว ถาผูใดจะสนับสนุนผูเสนอหรือผูแปรญัตติก็ใหผูนั้นอภิปราย
และโดยปกติประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตองใหอภิปรายสลับกันไป 

ถาฝายใดฝายหนึ่งไมมีผูประสงคจะอภิปรายแตอีกฝายหนึ่งมีผูประสงคจะ
อภิปรายอยู ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลใหผูประสงคอภิปรายนั้นอภิปรายซอนกัน
ไปโดยไมตองสลับก็ได 

เมื่อไดอนุญาตใหอภิปรายซอนไปคนหนึ่งแลว ใหประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลถามวาผูใดจะอภิปรายในทางตรงกันขาม ถามีก็ใหประธานอนุญาตใหอภิปราย แลว
ดําเนินการใหอภิปรายสลับกันตอไป ถาไมมีก็ใหประธานอนุญาตใหอภิปรายซอนกันตอไปได 

ถามีผูยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลจะ
อนุญาตใหผูใดอภิปรายกอนก็ได แตใหคํานึงถึงผูเสนอ ผูรับรองและผูที่ยังไมไดอภิปรายดวย 

 
ขอ ๕๕  ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไป ใหถือวาเปนการปดอภิปรายหรือถามีแต

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลวประธานจะเสนอใหที่
ประชุมวินิจฉัยวา ควรจะปดอภิปรายหรือไมก็ได เวนแตการอภิปรายตามความในขอ ๖๔ 

เมื่อปดอภิปรายแลวใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเสนอใหที่ประชุม
ลงมติ 

 
ขอ ๕๖  ในเวลาที่กําลังอภิปรายอยูนั้น ถาประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

ยืนขึ้น ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูกําลังอภิปรายหรือจะขออภิปรายระงับการ
อภิปรายของตนไวแลวนั่งลงทันทีและสมาชิกทั้งหมายซึ่งอยูในที่ประชุมนั้นตองนั่งฟงคําประธาน 

 
ขอ ๕๗  เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเตือนสมาชิกใหเขาระเบียบ

สมาชิกตองกระทําตามทันที 
 
ขอ ๕๘  ถาประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา ผูใดใชเวลา

อภิปรายครั้งใดเกินสมควรแกเร่ืองและยังมีผูอ่ืนประสงคจะอภิปรายตอไปอีกประธานสภาอาจสั่ง
ใหผูนั้นหยุดอภิปรายเสียก็ไดเมื่อไดอภิปรายมาครบสิบนาทีแลว 

 
ขอ ๕๙  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะตองอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กําลัง

ปรึกษากันอยูเทานั้น จะกลาวขอความซ้ําหรือนอกประเด็นและจะใชถอยคําหยาบคาย ใสรายเสียด
สีผูใดไมได หามมิใหสมาชิกนําเอกสารใดๆ มาอานใหที่ประชุมฟงหรือกลาวถึงพระมหากษัตริย
หรือช่ือสมาชิกหรือช่ือกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือช่ือบุคคลใดๆ โดยไมจําเปน 

ผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเร่ืองสวนตัวหรือเร่ืองอ่ืนใดอันเปนที่เสียหายอาจยืนข้ึน 
ณ ที่ของตนเพื่อแสดงการขออนุญาต เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไดอนุญาตแลวจึง
ใหกลาวแกหรือช้ีแจงขอเท็จจริงได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๖๐  ขอความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของ

องคการบริหารสวนตําบลนั้น คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิรองขอไมให
นํามาอภิปรายหรือเปดเผยได แตถาสมาชิกรองขอมิใหนํามาอภิปรายหรือเปดเผยตองมีผูรับรอง
โดยอนุโลมตามความในขอ ๓๖ และใหถือตามมติของที่ประชุม 

 
ขอ ๖๑  เมื่อเห็นวามีผูกระทําผิดระเบียบขอบังคับการประชุม สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลยืนข้ึนรองขอใหรักษาระเบียบขอบังคับการประชุมไดใหประธานเปน
ผูใหคําวินิจฉัยวาไดมีการฝาฝนระเบียบขอบังคับหรือไม 

 
ขอ ๖๒  คําส่ังของประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลในขอที่วาผิดระเบียบ

ขอบังคับการประชุมหรือไมนั้นเปนคําส่ังเด็ดขาด หามมิใหที่ประชุมอภิปรายในเรื่องนี้ตอไป 
 
ขอ ๖๓  ผูเสนอญัตติ ผูขอแปรญัตติ หรือผูอภิปรายอาจถอนคําเสนอญัตติ คํา

แปรญัตติหรือคําอภิปรายนั้นได 
การถอนคําเสนอญัตติ คําแปรญัตติหรือคําอภิปรายในขอนี้อาจทําไดโดยมิตอง

อภิปรายแตตองทําในที่ประชุม 
 
ขอ ๖๔๙  การอภิปรายในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลถูกกลาวหา

ตามความในมาตรา ๔๗ ตรี (๘) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือในกรณีกรรมการบริหารถูกพิจารณาตามมาตรา ๖๔ (๗) และมาตรา ๖๔ 
ทวิ (๔) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หรือถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามความในหมวด ๙ แหงขอบังคับนี้ สมาชิกมีสิทธิขออภิปราย
ไดจนหมดขอสงสัย หามมิใหรวบรัดอภิปรายเพื่อลงมติ 

 
หมวด ๖ 
การลงมต ิ

   
 

ขอ ๖๕  การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี คือ 
(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย 
(๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ 
 

                                                 
๙ ขอ ๖๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖๖  การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้ คือ 
(๑) ยกมือพนศีรษะ 
(๒) ยืนขึ้น 
(๓) เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรใหออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล 
 
ขอ ๖๗  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกที่มาประชุมมีสิทธิเสนอญัตติขอใหออกเสียง
ลงคะแนนลับได การเสนอญัตติดังกลาวนี้ไมจําเปนตองเสนอลวงหนาหรือเปนหนังสือ ถาที่
ประชุมอนุมัติก็ใหดําเนินการตามนั้น 

การลงมติวินิจฉัยญัตติตามความในวรรคกอน ใหใชวิธียกมือข้ึนพนศีรษะ 
การออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ใหเรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรมาลงคะแนน

ในหีบตอหนาประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
ขอ ๖๘  ลําดับการลงมตินั้น ถาญัตติใดมีคําแปรญัตติแลว โดยปกติใหยกเอาคํา

แปรญัตติสุดทายลงมติกอน แลวยอนเปนลําดับไปจนถึงญัตติตน 
มติในกรณีนี้ ใหถือเอาคะแนนเสียงมากท่ีสุดของญัตติแตละญัตติที่ลงมติ

ตามลําดับนั้น 
 
ขอ ๖๙  ถามีปญหาซับซอนเปนที่เขาใจยาก ประธานสภาองคการบริหารสวน

ตําบลหรือที่ประชุมอาจแยกประเด็นออกใหลงมติเปนตอนๆ ไปก็ได 
 
ขอ ๗๐  เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลถามที่ประชุมวาในเรื่องที่มีผู

เสนอนั้นจะมีผูใดเห็นอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีก็ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบดวย 
 
ขอ ๗๑  เมื่อไดนับคะแนนเสียงเสร็จแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

ตองประกาศคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบทันที ถาเร่ืองใดกฎหมายบัญญัติวาตองมีคะแนนเสียง
ถึงจํานวนเทาใดเปนพิเศษแลวก็ใหประกาศดวยวาไดมีคะแนนเสียงขางมากครบตามจํานวนที่
กฎหมายกําหนดไวนั้นแลว 

 
ขอ ๗๒  ถามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขามาในที่ประชุมภายหลังที่ที่

ประชุมเริ่มลงคะแนนเสียง สมาชิกผูเขามานั้น ในกรณีลงคะแนนเปดเผย อาจจะออกเสียง
ลงคะแนนรวมกับฝายที่ยังนับคะแนนไมเสร็จได แตจะออกเสียงลงคะแนนรวมกับฝายที่นับ
คะแนนเสร็จแลวไมได หรือในกรณีลงคะแนนลับอาจออกเสียงลงคะแนนไดกอนที่ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสั่งใหนับคะแนนเสียง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗๓๑๐  การลงมติในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ถูกกลาวหา
ตามความในมาตรา ๔๗ ตรี (๘) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหที่ประชุมลงมติแตเพียงวาควรใหผูถูกกลาวหานั้นขาดจากสมาชิกภาพ
หรือไม การลงมติดังกลาวนี้ใหออกเสียงลงคะแนนลับและตองมีคะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในสี่
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลลงมติใหสมาชิกที่ถูกกลาวหาผูใดขาดจาก
สมาชิกภาพใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแจงใหสมาชิกผูนั้นทราบภายในเวลาอัน
สมควร แตมิใหเกินสามวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไดลงมติ 

 
ขอ ๗๔๑๑  การลงมติในกรณีใหกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพน

จากตําแหนง ตามความในมาตรา ๖๔ (๗) และมาตรา ๖๔ ทวิ (๔) แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหออกเสียงลงคะแนนลับ 

 
ขอ ๗๕  ในการลงมติทุกครั้งใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบ

ดูวามีสมาชิกอยูในที่ประชุมครบจํานวนเปนองคประชุมหรือไม ถามีสมาชิกอยูในที่ประชุมไมครบ
จํานวนเปนองคประชุม จะทําการลงมติในเรื่องใดๆ มิได 

 
ขอ ๗๖  ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถาคณะกรรมการบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมีผูรับรองครบจํานวนตามความในขอ ๓๖ 
เช่ือวามีการนับผิด มีสิทธิรองขอใหนับคะแนนเสียงใหมไดอีกครั้งหนึ่งโดยมิตองรองขอลวงหนา
เปนหนังสือ 

 
ขอ ๗๗  ในการลงมติครั้งใด เมื่อนับคะแนนเสียงแลวปรากฏวาคะแนนเสียง

รวมกันทั้งหมดมีมากกวาจํานวนสมาชิกที่มาประชุมในคราวนั้น ใหทําการลงมติใหมโดยใชวิธี
เรียกชื่อลงคะแนนตามความในขอ ๖๖ (๓) 

 
ขอ ๗๘  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

                                                 
๑๐ ขอ ๗๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑ ขอ ๗๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗๙  การออกเสียงชี้ขาดของประธานที่ประชุม ในกรณีที่มีคะแนนเสียง
เทากัน ใหออกเสียงโดยเปดเผย รวมทั้งกรณีออกเสียงลงคะแนนลับดวย ในการออกเสียงชี้ขาด
นั้นประธานจะใหเหตุผลดวยหรือไมก็ได 

 
หมวด ๗ 
กระทูถาม 

   
 

ขอ ๘๐  กระทูถามคือคาํถามซึ่งมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตั้งข้ึนเพื่อ
สอบถามคณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในขอความ
ใดๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

 
ขอ ๘๑  กระทูถามตองทําเปนหนังสือเสนอลวงหนาตอประธานองคการบริหาร

สวนตําบล 
ใหประธานสภาองคการบริหารส วนตํ าบลจัดส งกระทู ถามไปยั งคณะ

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อเตรียมตอบและใหบรรจุเขาระเบียบวาระภายใน
ระยะเวลาอันสมควร 

เมื่อถึงระเบียบวาระสําหรับตอบกระทูถามแลว ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลจะไดอนุญาตใหสมาชิกตั้งกระทูถามนั้นในที่ประชุม 

สมาชิกผูตั้งกระทูถามยอมซักถามใหความกระจางข้ึนอีกไดสามคร้ังเปนอยางมาก 
เวนแตประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลจะอนุญาตใหซักถามตอไป 

กระทูถามไมมีการอภิปรายและไมมีการลงมติ 
ในการประชุมครั้งหนึ่งๆ ใหมีกําหนดเวลาตอบกระทูถามไมเกินหนึ่งช่ัวโมงเวน

แตประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นสมควรขยายเวลาเกินกวานั้น 
 
ขอ ๘๒  กระทูถามแตละกระทูถามนั้น ใหตั้งถามและซักถามไดแตเพียงคนเดียว 
 
ขอ ๘๓  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลยอมมีสิทธิที่จะไมตอบ

กระทูถามหรือขอซักถามเมื่อเห็นวาขอความนั้นๆ ยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัย
หรือประโยชนอันสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลและจะขอเลื่อนการตอบกระทูถามหรือขอ
ซักถามไปตอบในโอกาสอื่นก็ได 

 
ขอ ๘๔  หามมิใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตั้งกระทูถามกันเอง 
 
ขอ ๘๕  หามมิใหตั้งกระทูถามในลักษณะดังตอไปนี ้
(๑) มีขอความเชิงประชด เสียดสี หรือแกลงกลาวใสราย 
(๒) เคลือบคลุมหรือเขาใจยาก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ในเรื่องที่ไดตอบแลวหรือไดช้ีแจงแลววาไมตอบ 
(๔) เพ่ือใหออกความเห็น 
(๕) ในปญหาขอกฎหมาย 
(๖) ในเรื่องไมเปนสาระสําคัญ 
(๗) เพ่ือทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใดๆ เวนแตที่เก่ียวกับงานในหนาที่ของ

องคการบริหารสวนตําบล 
 
ขอ ๘๖  กระทูถามซึ่งตองหามตามขอ ๘๕ นั้น จะตั้งถามขึ้นใหมไดในเมื่อมี

สาระสําคัญตางกัน หรือเหตุการณในขณะที่มีกระทูถามครั้งนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมีกระทู
ถามครั้งกอน 

 
ขอ ๘๗  ถาผูตั้งกระทูถามไมถาม ใหถือวาตอบกระทูถามนั้นแลว 
การขอถอนกระทูถาม ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิถอนได 
 
ขอ ๘๘  กระทูถามใดๆ ที่คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลยังมิได

ตอบ ถาสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาหรือเปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร
แลวก็ใหถือวากระทูถามนั้นเปนอันระงับไป 

 
หมวด ๘ 

คณะกรรมการ 
   

 
ขอ ๘๙  เมื่อมีกิจการภายในวงงานของสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่ประชุม

อาจแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนขอความอยางใดอยางหนึ่ง
โดยเฉพาะได และใหมีจํานวนกรรมการอยางนอยสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

 
ขอ ๙๐  ในการเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในขอ 

๘๙ นั้น ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสนอชื่อผูที่เปนสมาชิกหรือบุคคลภายนอกโดยมี
สมาชิกอ่ืนรับรองสองคน ช่ือที่เสนอนั้นไมจํากัดจํานวนและใหเลือกจากชื่อเหลานั้นโดยวิธีเขียนชื่อ
ลงคะแนน เมื่อเลือกแลวใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลประกาศคะแนนตอที่ประชุม 
ใหผูที่ไดคะแนนสูงกวาผูอ่ืนตามลําดับลงมาไดรับเลือกจนครบจํานวน ตามความตองการ ใหมีการ
เลือกใหมเฉพาะผูที่ไดรับคะแนนเทากันถาไดคะแนนเทากันอีกก็ใหประธานออกเสียงชี้ขาด 

ในการนับคะแนนนั้น ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเชิญสมาชิกไม
นอยกวาสองคนมาชวย 

ถามีการเสนอช่ือไมเกินจํานวนที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดใหผูถูก
เสนอชื่อไดรับเลือกตั้งโดยไมตองมีการเขียนชื่อลงคะแนน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๙๑  การนัดประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

ใหกรรมการคณะหนึ่งเลือกตั้งประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง 
ในการประชุม ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึงจํานวนจึงเปนองคประชุม 
คณะกรรมการอาจเชิญบุคคลใดมาชี้แจงแสดงความเห็นในกิจการที่ประชุมหรือ

พิจารณาอยูนั้นได 
 
ขอ ๙๒  ในการประชุมคณะกรรมการ ผูมีสิทธิเขาฟงการประชุมไดจะตองเปนผูที่

มีสวนเกี่ยวของกับการประชุมซึ่งไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการเทานั้น 
ผูมีสิทธิเขาไปนั่งฟงการประชุมของคณะกรรมการดังกลาวนี้ มีสิทธิที่จะแสดง

ความเห็นไดในเมื่อคณะกรรมการรองขอ 
 
ขอ ๙๓  ผูเสนอญัตติมีสิทธิไปชี้แจงแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมการได

ตลอดเรื่อง สวนผูแปรญัตตินั้นมีสิทธิไปชี้แจงไดเฉพาะที่ไดแปรญัตติไว 
 
ขอ ๙๔  คณะกรรมการจะกําหนดนัดประชุมเมื่อใด ใหแจงใหสมาชิกผูเสนอและ

ผูแปรญัตติทราบลวงหนา 
เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการตามกําหนดที่นัดหมาย ถาผูแปรญัตติไมมาชี้แจง

ตามนัดเปนเวลาเกินกวาสามสิบนาทีนับแตเวลาที่คณะกรรมการไดเร่ิมประชุมในวันนั้น ใหถือวา
คําแปรญัตตินั้นผูเสนอไดถอนแลว 

 
ขอ ๙๕  ถาสมาชิกผูแปรญัตติมิไดช้ีแจงแสดงความเห็นตอคณะกรรมการ หามมิ

ใหผูแปรญัตติอภิปรายคําแปรญัตตินั้นในสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 

หมวด ๙ 
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอยในสภาองคการบริหารสวนตําบล 

   
 

ขอ ๙๖  ที่ประชุมของสภาองคการบริหารสวนตําบลยอมเปนที่เคารพ ผูเขาไปใน
ที่ประชุมจะตองแตงกายใหเรียบรอยตามแบบนิยม มีสัมมาคารวะ และอยูในที่ซึ่งจัดไว 

ในขณะท่ีกําลังประชุมหามมิใหบุคคลภายนอกเขาไปในที่ซึ่งจัดไวสําหรับสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการ 

 
ขอ ๙๗  ในขณะที่กําลังประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล ถาผูใดละเมิด

ระเบียบขอบังคับการประชุมหรือกอกวนความสงบเรียบรอยในที่ประชุมขึ้น ประธานสภาองคการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บริหารสวนตําบลมีอํานาจตักเตือนหามปรามใหถอนคําหรือบังคับใหกลาวคําขอขมาหรือหามมิให
พูดตอไปหรือจะส่ังใหผูละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมก็ได 

 
ขอ ๙๘  ถาเกิดมีการสงเสียงเอ็ดอึงข้ึนในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

จนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไมสามารถจะรักษาระเบียบขอบังคับการประชุม
ใหเปนที่เรียบรอยได ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะสั่งงดการประชุมไว
ช่ัวคราวหรือจะส่ังเลิกประชุมสําหรับวันนั้นก็ได 

 
ขอ ๙๙  ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล หามมิใหผูใดกระทําการ

ดังตอไปนี ้
(๑) ใชถอยคําหรือแสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 
(๒) กลาวคําหยาบคายหรือเสียดสี ใสราย ตอประธานสภาองคการบริหารสวน

ตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือตอบุคคลอื่น 
(๓) กอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทําการใหเส่ือมเสียเกียรติของที่ประชุม

หรือจงใจกระทําการใดๆ อันเปนเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุม 
(๔) ขัดคําส่ังอันชอบของประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
ขอ ๑๐๐  เมื่อมีปญหาโตเถียงเกี่ยวกับขอบังคับการประชุม ซึ่งมิไดกําหนดไวใน

ขอบังคับการประชุมนี้ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูวินิจฉัยและใชบังคับไป
พลางกอน แลวใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนําขอโตเถียงที่เกิดขึ้นรายงานตอ
นายอําเภอ 

 
ขอ ๑๐๑  การเสนอญัตติใดๆ ที่ตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ รวมทั้งญัตติราง

ขอบังคับตําบลการตั้งกระทูถาม การแปรญัตติ ใหอนุโลมใชตามแบบทายขอบังคับนี้ 
 
ขอ ๑๐๒๑๒  เมื่อมีปญหาโตเถียงเก่ียวกับขอบังคับการประชุม ซึ่งมิไดกําหนดไว

ในขอบังคับการประชุมนี้ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูวินิจฉัยและใชบังคับไป
พลางกอน แลวใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนําขอโตเถียงที่เกิดขึ้นเสนอตอ
นายอําเภอ คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหใชบังคับไดเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในกรณีที่นายอําเภอวินิจฉัยตางกับความเห็นของประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลใหนายอําเภอรายงานใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ประชุมครั้งตอตอไป” 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
                                                 

๑๒ ขอ ๑๐๒ เพ่ิมโดยขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑. แบบขอเสนอญัตต ิ
๒. แบบขอเสนอแปรญัตติ 
๓. แบบเสนอรางขอบังคับตําบล 
๔. แบบรางขอบังคับตําบล 
๕. ขอบังคับตําบล 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑๑๓ 
 
ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๒๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/จัดทาํ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

                                                 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง/หนา ๓๕/๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนพิเศษ ๓๖ ง/หนา ๙/๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


