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คู่มือการปฏิบัตงิานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ฝ่ายการประชุม 

 
 สภาท้องถิ่น ท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ การควบคุมการบริหาร และการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ อีกทั้งยังมีบทบาทในเชิงความสัมพันธ์กับ
ประชาชน โดยเป็นผู้สะท้อนปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงเป็นตัวกลาง
ในการเชื่อมข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การประชุมสภาท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญของการปกครองท้องถิ่น ตามหลักการ
ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย โดยการประชุมสภาท้องถิ่นอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น 
ผู้รักษาการ มีอ านาจตีความวินิจฉัย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพ่ือด าเนินการตามระเบียบว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 กรณีที่มีปัญหาโต้แย้งการปฏิบัติตามระเบียบ หรือระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้  ก็ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยและใช้บังคับไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นน าข้อโต้แย้งนี้เสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ หรือใช้บังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา เพ่ือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา (ตามข้อ 5 วรรคสอง) 
 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ดังนี้ 
 
 1. การประชุมสภาครั้งแรก 
  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 22 วรรค 2 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีการประชุมสภาครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดครบตามจ านวนแล้ว สิ่งที่ต้องท าในการประชุมสภาครั้งแรก คือ 
  1. ปฏิญาณตนในที่ประชุม 
  2. เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  3. เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  4. เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  5. ก าหนดสมัยประชุมสามัญของปีนั้น และก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

  1.1 ผู้ด ารงต าแหน่งช่ัวคราว 
   ตามระเบียบ ข้อ 7 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก ก าหนดให้มีผู้
ด ารงต าแหน่งชั่วคราว ดังนี้ 
   1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั่วคราว 
    ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั่วคราว แต่หากผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามล าเป็น เป็นประธานสภาชั่วคราว และในกรณี
ที่มีสมาชิกสภาฯ มีอายุมากที่สุดเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้ใช้วิธีจับสลาก 
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     1.1) หน้าที่ประธานสภาชั่วคราว 
     (1) น าสมาชิกกล่าวค าปฏิญาณตน 
     (2) ด าเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     (3) รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สภาลงมติ 
    1.2) การพ้นจากต าแหน่งประธานสภาชั่วคราว เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีมติเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแล้ว (ข้อ 10 (1)) 
     การพ้นจากต าแหน่งประธานสภาชั่วคราวนั้น ก าหนดให้พ้นจากต าแหน่งใน
กรณีท่ี ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งแต่ตั้งประธานสภาเทศบาล 
   2) เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
    ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการสภาฯ ในครั้งนั้น 

  1.2 การเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการท้องถิ่น 
   1) การเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
     การเลือกประธานสภาท้องถิ่น ประกอบไปด้วยวิธีการ การเสนอชื่อ การลงคะแนน 
การตรวจนับคะแนน การรายงานผล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
    1.1) การเสนอชื่อ 
      ตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้สมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรได้รับ
การแตง่ตั้งให้เป็นประธานสภา ดังนี้ 
     (1) สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 
ประธานสภาได้เพียง 1 ชื่อ 
     (2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน 
     (3) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 
คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบข้อ 14) 
    1.2) การลงคะแนน 
     ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จ านวน 1 ชื่อ และให้
สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามข้อ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาเป็นผู้เรียก
สมาชิกสภาตามล าดับอักษรน าซองมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 
    1.3)  การตรวจนับคะแนน 
     ประธานชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยตรวจนับคะแนน
โดยที่ผู้ได้รับเลือกมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     (1) เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 
     (2) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันให้ลงคะแนนใหม่โดยวิธีเดิมอีกครั้ง (ตาม 1.2)  
     (3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก โดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไป
ตาม ระเบียบ ข้อ 8 วรรคสาม ดังนี้ 
      (3.1) ประธานชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
      (3.2) ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ประธานชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน  
      (3.3) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี ขนาด เหมือนกัน มีจ านวนเท่าคนที่มี
คะแนนสูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 1 บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
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    1.4) การรายงานผล 
     ประธานสภาชั่วคราวมีหน้าที่รายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 7 วัน 
นับแต่วันเลือก 
   2) การเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
    เมื่อเลือกประธานสภาได้แล้ว ให้ประธานสภาที่ได้รับเลือกขึ้นท าหน้าที่เพ่ือให้สภา
ท้องถิ่นด าเนินการเลือกรองประธานสภา และเลขานุการสภา  ซึ่งการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภา
นี้ จะต้องเลือกในการประชุมสภาครั้งแรก ให้มีรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 2 คน โดย
ให้เลือกรองประธานสภาคนที่ 1 ก่อน  
    2.1) การเสนอชื่อ 
     วิธีการเลือกรองประธานสภา ให้ใช้วิธีเดียวกับการเลือกประธานสภา ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อ 8 วรรคหนึ่ง แต่กรณีท่ีมีคะแนนเท่ากันเป็นครั้งที่ 2 ให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด 
    2.2)  การรายงานผล 
     ประธานชั่วคาวมีหน้าที่รายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 7 วัน นับแต่
วันเลือก 
   3) การเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น 
    วิธีการเลือกเลขานุการสภา ให้ประธานสภาใช้วิธีเดียวกับการเลือกรองประธานตาม
ระเบียบบังคับ ข้อ 13 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ 
    การเลือกเลขานุการสภาให้เลือกจากสมาชิกสภา หรือพนักงานหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น หากมีการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรด ารงต าแหน่งประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา
เพียง 1 คน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกตามระเบียบข้อ 14 
   4) กรณีต าแหน่งว่างลง 
    ตามระเบียบ ข้อ 15 ได้ก าหนดว่าเมื่อประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภา
ท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุสภา ให้สภาด าเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาแทน ใน
ต าแหน่งที่ว่าง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
    ตามระเบียบข้อ 17  รองประธานสภา มีอ านาจหน้าที่ในการช่วยประธานสภา
ท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภาท้องถิ่น
มอบหมาย 
    กรณีไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  ถ้ารองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ่งไม่อยู่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดคนที่สองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
    ในการประชุมสภา ถ้าไม่มีเลขานุการ หรือมีแต่ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้
สภาเลือกสมาชิกสภาคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว โดยใช้วิธีการเลือกตามระเบียบข้อ 13 

    สรุปรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ครั้งแรก 
   ภารกิจด้านงานประชุมสภาฯ แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงคือ 
   1. ก่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    1.1 ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชครบจ านวนแล้ว  ฝ่ายการประชุม  จัดท าหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งแรก 
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    1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งแรก ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช ครั้งแรก โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดการประชุม 
     ระเบียบวาระที่ 1 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ชั่วคราว) กล่าวน าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวปฏิญาณตน 
     ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
     ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชคนที่ 1 และคนที่ 2 
     ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
     ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ
สมัย 
     ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป  
     ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น (คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม) 
     ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ 
    1.3 จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดส านักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เดินทางไปราชการเพ่ือจัดส่งหนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ครั้งแรก ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่าน โดยจัดเจ้าหน้าที่
ออกเป็น 5 ชุด ประกอบด้วย 
     ชุดที่ 1 รับผิดชอบส่งหนังสือในพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอท่าศาลา อ าเภอสิชล  
อ าเภอขนอม อ าเภอพรหมคีรี และอ าเภอนบพิต า 
     ชุดที่ 2 รับผิดชอบส่งหนังสือในพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
อ าเภอหัวไทร อ าเภอเชียรใหญ่ และอ าเภอปากพนัง   
     ชุดที่ 3 รับผิดชอบส่งหนังสือในพ้ืนที่อ าเภอนาบอน อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอฉวาง 
อ าเภอ พิปูน อ าเภอช้างกลาง อ าเภอลานสกา และอ าเภอถ้ าพรรณรา  
     ชุดที่ 4 รับผิดชอบส่งหนังสือในพ้ืนที่อ าเภอชะอวด อ าเภอร่อนพิบูลย์  อ า เภอ
จุฬาภรณ์  และอ าเภอพระพรหม  
     ชุดที่ 5 รับผิดชอบส่งหนังสือในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสง และอ าเภอบางขัน   
    1.4 จัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 5 คัน เพ่ือจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    1.5 เสนอหนังสือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ เพ่ือเข้า
ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมแจ้งผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมสภาฯ ตามก าหนด 
    1.6 ส่งหนังสือเชิญสื่อมวลชนเพ่ือเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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    1.7 ส่งหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในการด าเนินการ
ประชุม 
    1.8 จัดท าขั้นตอนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตาม
ระเบียบวาระ 
    1.9 จัดเตรียมเอกสารการประชุม และเอกสารต่างๆ ติดหมายเลขระเบียบวาระการ
ประชุม (ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายนิติบัญญัติ) 
    1.10 ประสานงานกับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพ่ือขอติดตั้ งระบบ
คอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ในห้องประชุม 
    1.11 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่าง และอาหารเที่ยงส าหรับการประชุม 
    1.12 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดจ้างดอกไม้สด เพ่ือจัดสถานที่ห้องประชุม 
    1.13 จัดท า Power Point ส าหรับใช้ในการน าเสนอระเบียบวาระต่างๆ   
    1.14 เตรียมความพร้อมของห้องประชุม ก่อนก าหนดการประชุมสภาฯ อย่างน้อย 
1 วัน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคจะได้แก้ไขได้ทัน เช่น จัดที่นั่งส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ป้ายชื่อสมาชิกโดยให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดให้เรียงตามล าดับตัวอักษร ตามเขตเลือกตั้งของแต่
ละอ าเภอ และจัดท าผังที่นั่ ง เ พ่ือให้สมาชิกสภาได้ดูก่อนเข้าห้องประชุม ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ ไมโครโฟน เตรียมเครื่องบันทึกเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ บัตรลงคะแนน หีบลงคะแนน แบบ
ลงนามผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ (ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายนิติบัญญัติ) ค ากล่าวผู้ว่าราชการจังหวัด 
   2. วันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    2.1. งานต้อนรับ และเลี้ยงรับรองอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    2.2 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสภาลงนาม ตามเอกสารที่จัดท าไว้ 
    2.3 ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ 
    2.4 ตรวจสอบจ านวนองค์ประชุมก่อนการลงมติ และนับคะแนนเสียงการลงมติ 
    2.5 บันทึกรายงานการประชุมสภา 
   3. หลังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    3.1 จัดท าประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการ
เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจัดท าหนังสือแจ้งผลการ
เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุก
จังหวัดทราบ พร้อมทั้งลงประกาศในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และปิดประกาศ 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นผู้ลงนาม 
    3.2 จัดท าประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ก าหนด
วันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดท าหนังสือส่งประกาศก าหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ พร้อมทั้งลงประกาศใน  
เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และปิดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
    3.3 จัดท าหนังสือขอส่งประกาศก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รองปลัดองค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทราบ 
    3.4 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ 
    3.5 จัดท ามติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือแจ้ง
เวียนทุกส่วนราชการทราบ 
    3.6 ถอดเทปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    3.7 จัดท าร่างรายงานการประชุมสภาฯ พร้อมทั้งตรวจสอบและแก้ไข เสนอ
เลขานุการสภาฯ พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
 
 2. การประชุมสภาท้องถิ่น 
  นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกแล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
  2.1 การประชุมสามัญ  
  2.2 การประชุมวิสามัญ 

  2.1 การประชุมสามัญ 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้มีจ านวนสมัยประชุมสามัญได้ปีละ 
2 สมัย และตามมาตรา 22 วรรคสี่ ก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ จ านวน 45 วัน ในกรณีจ าเป็น
ประธานสภาสามารถสั่งขยายได้ตามความจ าเป็น ครั้งละไม่เกิน 15 วัน มาตรา 22 วรรค 5 การปิดสมัย
ประชุมสามัญก่อนครบก าหนดเวลา 45 วัน จะกระท ามิได้ 

    สรุปรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
    1. ก่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
     1.1 จัดท าบันทึกแจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช หากมีข้อราชการต้องน าเสนอต่อสภาฯ ให้ส่งเอกสารประกอบทั้งหมด จ านวน 120 ชุด ให้
ฝ่ายการประชุม ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในวันที่ก าหนด 
     1.2 ส่วนราชการต่างๆ เสนอญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช   
     1.3 ตรวจสอบญัตติและเอกสารประกอบการพิจารณาญัตติเสนอประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
     1.4 จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
     1.5 เลขานุการสภาฯ จัดท าบันทึกเสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช และหนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมสภาฯ ตามก าหนด พร้อมทั้งท าหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังสถานีโทรทัศน์ 
และสถานีวิทยุ เพ่ือท าข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ 
     1.6 จัดเอกสารเพ่ือใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุมพร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้อง เข้าเล่ม และจัดส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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     1.7 จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดส านักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเดินทางไปราชการ เพ่ือจัดส่งหนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่าน 
     1.8 จัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
     1.9 จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม
สภาฯ 
     1.10 เสนอหนังสือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ 
พร้อมเสนอบันทึกเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามแจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และทุกส่วนราชการทราบ และเข้าร่วมประชุมสภาฯ ตาม
ก าหนด 
     1.11 จั ด ท า ขั้ น ตอน ก า ร ปร ะชุ ม ส ภ าอ ง ค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ตามระเบียบวาระการประชุม 
     1.12 จัดเตรียมเอกสารการประชุม และเอกสารต่างๆ ติดหมายเลขตาม
ระเบียบวาระการประชุม (ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายนิติบัญญัติ) 
     1.13 ประสานงานกับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพ่ือขอติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ ในห้องประชุม 
     1.14 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่าง และอาหารเที่ยงส าหรับการ
ประชุม 
     1.15 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดจ้างดอกไม้สด เพ่ือจัดสถานที่ห้องประชุม 
     1.16 จัดท า Power Point ส าหรับใช้ในการน าเสนอระเบียบวาระต่างๆ  
     1.17 เตรียมความพร้อมของห้องประชุม ก่อนก าหนดการประชุมสภาฯ อย่าง
น้อย 1 วัน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคจะได้แก้ไขได้ทัน เช่น จัดที่นั่งส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ป้ายชื่อสมาชิกโดย
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดให้เรียงตามล าดับตัวอักษร ตามเขตเลือกตั้งของ
แต่ละอ าเภอ และจัดท าผังที่นั่งเพ่ือให้สมาชิกสภาได้ดูก่อนเข้าห้องประชุม ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ ไมโครโฟน เตรียมเครื่องบันทึกเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ บัตรลงคะแนน หีบลงคะแนน แบบ
ลงนามผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ  
    2. วันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     2.1 งานต้อนรับ และเลี้ยงรับรองอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     2.2 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสภาลงนามตามเอกสารที่จัดท าไว้ 
     2.3 ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุม
หรือไม ่
     2.4 ตรวจสอบจ านวนองค์ประชุมก่อนการลงมติ และนับคะแนนเสียงการลงมติ 
     2.5 บันทึกรายงานการประชุมสภา 
    3. หลังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     3.1 จัดท ามติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือ
แจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ 
     3.2 ถอด เทปรายงานการประชุ มสภาองค์ ก า รบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช 
     3.3 จัดท าร่างรายงานการประชุมสภาฯ พร้อมทั้งตรวจสอบและแก้ไข เสนอ
เลขานุการสภาฯ พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
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     3.4 เมื่อครบก าหนดสมัยประชุมและไม่มีข้อราชการใดให้สภาพิจารณา 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอบันทึกต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ปิดสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     3.5 จัดท าประกาศปิ ดสมัยประชุมสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช 
     3.6 ท าหนังสือแจ้งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบ 
     3.7 ติ ด ป ร ะก าศ ปิ ด สมั ยป ร ะชุ ม สภ าอ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นจั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และลงประกาศในเว็บไซด์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     3.8 จัดท าฎีกาการเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง อาหารเที่ยง และค่าจัดสถานที ่
 
  2.2 การประชุมวิสามัญ 
   การประชุมวิสามัญ เป็นการประชุมนอกสมัยการประชุมสามัญ โดยมีความจ าเป็นของ
การประชุมเพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้น 
   ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ 
   1) ประธานสภาเป็นผู้มีอ านาจเปิดประชุมสมัยวิสามัญ 
   2) ผู้ขอเปิดการประชุมอาจเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกที่มีอยู่ท าค าร้องยื่นต่อ
ประธานสภา 
   3) หลังจากมีค าร้องขอให้เปิดประชุม  ประธานสภาต้องเรียกประชุมภายใน 15 วัน  
นับจากวันที่มีการร้องขอ โดยมีก าหนดการประชุม 7 วัน 
   4) หากต้องการขยายวันประชุมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกท่ีมีอยู่ และขยายวันประชุมได้ไม่เกิน 7 วัน 

     สรุปรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ 
    1. ก่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
     1.1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ท าค าร้องขอเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
     1.2 ส่วนราชการต่างๆ เสนอญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช   
     1.3 ตรวจสอบญัตติและเอกสารประกอบการพิจารณาญัตติเสนอประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     1.4 จั ดท า ป ร ะกาศ เ รี ย กป ร ะชุ ม ส ภ าอ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นจั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ และติดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  และประกาศ
ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     1.5 จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
     1.6 เลขานุการสภาฯ จัดท าบันทึกเสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช และหนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ  
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เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมสภาฯ ตามก าหนด พร้อมทั้งท าหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังสถานีโทรทัศน์ 
และสถานีวิทยุ เพ่ือท าข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ 
     1.7 จัดเอกสารเพ่ือใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุมพร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้อง เข้าเล่มและจัดส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     1.8 จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดส านักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เดินทางไปราชการเพ่ือจัดส่งหนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่าน 
     1.9 จัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
     1.10 จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม
สภาฯ 
     1.11 เสนอหนังสือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ 
พร้อมเสนอบันทึกเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามแจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และทุกส่วนราชการทราบ และเข้าร่วมประชุมสภาฯ ตาม
ก าหนด 
     1.12 จั ด ท า ขั้ น ตอน ก า ร ปร ะชุ ม ส ภ าอ ง ค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ตามระเบียบวาระการประชุม 
     1.13 จัดเตรียมเอกสารการประชุม และเอกสารต่างๆ ติดหมายเลขตาม
ระเบียบวาระการประชุม (ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายนิติบัญญัติ) 
     1.14 ประสานงานกับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพ่ือขอติดตั้ งระบบ
คอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ ในห้องประชุม 
     1.15 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่าง และอาหารเที่ยงส าหรับการ
ประชุม 
     1.16 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดจ้างดอกไม้สด เพ่ือจัดสถานที่ห้องประชุม 
     1.17 จัดท า Power Point ส าหรับใช้ในการน าเสนอระเบียบวาระต่างๆ  
     1.18 เตรียมความพร้อมของห้องประชุม ก่อนก าหนดการประชุมสภาฯ อย่าง
น้อย 1 วัน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคจะได้แก้ไขได้ทัน เช่น จัดที่นั่งส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ป้ายชื่อสมาชิกโดย
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดให้เรียงตามล าดับตัวอักษรตามเขตเลือกตั้งของ
แต่ละอ าเภอ และจัดท าผังที่นั่งเพ่ือให้สมาชิกสภาได้ดูก่อนเข้าห้องประชุม  ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ ไมโครโฟน เตรียมเครื่องบันทึกเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ บัตรลงคะแนน หีบลงคะแนน แบบ
ลงนามผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
    2. วันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     2.1 งานต้อนรับ และเลี้ยงรับรองอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     2.2 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสภาลงนาม ตามเอกสารที่จัดท าไว้ 
     2.3 ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุ ม
หรือไม ่
     2.4 ตรวจสอบจ านวนองค์ประชุมก่อนการลงมติ และนับคะแนนเสียงการลงมติ 
     2.5 บันทึกรายงานการประชุมสภา 
    3. หลังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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     3.1 จัดท ามติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือ
แจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ 
     3.2 ถอด เทปรายงานการประชุ มสภาองค์ ก า รบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช   
     3.3 จัดท าร่างรายงานการประชุมสภาฯ พร้อมทั้งตรวจสอบและแก้ไข เสนอ
เลขานุการสภาฯ  พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
     3.4 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม นัดคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 
     3.5 เมื่อครบก าหนดสมัยประชุมและไม่มีข้อราชการใดให้สภาพิจารณา 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอบันทึกต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปิดสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     3.6 จัดท าประกาศปิ ดสมัยประชุมสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช 
     3.7 ท าหนังสือแจ้งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบ 
     3.8 ติ ด ป ร ะก าศ ปิ ด สมั ยป ร ะชุ ม สภ าอ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นจั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และลงประกาศในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     3.8 จัดท าฎีกาการเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง อาหารเที่ยง และค่าจัดสถานที่ 
 
 3. การขยายสมัยประชุมสภาฯ 
  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 22 วรรค 4 สมัยประชุมสามัญให้มีก าหนด 45 วัน แต่ถ้ามีกรณีจ าเป็นให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมมออกไปอีกได้ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกิน 15 วัน 
  มาตรา 25 วรรค 3 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ให้มีก าหนด  
เจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ และให้ขยายออกไปได้
อีกไม่เกินเจ็ดวัน 

   สรุปรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานขยายสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ และ
วิสามัญ ภารกิจด้านงานขยายสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ และวิสามัญ แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือ  
   1. ก่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    1.1 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอบันทึกต่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    1.2 จั ดท าประกาศขยายสมั ยป ระชุ มสภาอ งค์ ก า รบริ ห า รส่ ว นจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ออกไปอีก 15 วัน (สมัยสามัญ) หรือ 7 วัน (สมัยวิสามัญ) และติดประกาศ ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    1.3 ท าหนังสือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อทราบ  
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    1.4 เสนอหนังสือแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือโปรดพิจารณาลงนามใน
บันทึกแจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และทุกส่วน
ราชการทราบ 
    1.5 ส่วนราชการต่างๆ เสนอญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช   
    1.6 ตรวจสอบญัตติและเอกสารประกอบการพิจารณาญัตติเสนอประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
    1.7 จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
    1.8 เลขานุการสภาเสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ หรือวิสามัญ เพ่ือแจ้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมสภาฯ ตามก าหนด พร้อมทั้งท าหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ เพ่ือท าข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ    
    1.9 จัดเอกสารเพ่ือใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุมพร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้อง เข้าเล่มและจัดส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    1.10 จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดส านักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเดินทางไปราชการเพ่ือจัดส่งหนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่าน 
    1.11 จัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
    1.12 จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ 
    1.13 เสนอหนังสือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ พร้อม
เสนอบันทึกเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามแจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และทุกส่วนราชการทราบ และเข้าร่วมประชุมสภาฯ ตาม
ก าหนด 
    1.14 จัดท าขั้นตอนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามระเบียบวาระการประชุม 
    1.15 จัดเตรียมเอกสารการประชุม และเอกสารต่างๆ ติดหมายเลขตามระเบียบ
วาระการประชุม (ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายนิติบัญญัติ) 
    1.16 ประสานงานกับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพ่ือขอติดตั้ งระบบ
คอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ในห้องประชุม 
    1.17 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่าง และอาหารเที่ยงส าหรับการประชุม 
    1.18 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดจ้างดอกไม้สด เพ่ือจัดสถานที่ห้องประชุม 
    1.19 จัดท า Power Point ส าหรับใช้ในการน าเสนอระเบียบวาระต่างๆ   
    1.20 เตรียมความพร้อมของห้องประชุม ก่อนก าหนดการประชุมสภาฯ อย่างน้อย 
1 วัน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคจะได้แก้ไขได้ทัน เช่น จัดที่นั่งส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ป้ายชื่อสมาชิกโดยให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดให้เรียงตามล าดับตัวอักษร ตามเขตเลือกตั้งของแต่
ละอ าเภอ และจัดท าผังที่นั่ ง เ พ่ือให้สมาชิกสภาได้ดูก่อนเข้าห้องประชุม ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ ไมโครโฟน เตรียมเครื่องบันทึกเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ บัตรลงคะแนน หีบลงคะแนน  
แบบลงนามผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
   2. วันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    2.1 งานต้อนรับ และเลี้ยงรับรองอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
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    2.2 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสภาลงนาม ตามเอกสารที่จัดท าไว้ 
    2.3 ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ 
    2.4 ตรวจสอบจ านวนองค์ประชุมก่อนการลงมติ และนับคะแนนเสียงการลงมติ 
    2.5 บันทึกรายงานการประชุมสภา 
   3. หลังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    3.1 จัดท ามติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือแจ้ง
เวียนทุกส่วนราชการทราบ 
    3.2 ถอดเทปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
    3.3 จัดท าร่างรายงานการประชุมสภาฯ พร้อมทั้งตรวจสอบและแก้ไข เสนอ
เลขานุการสภาฯ พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
    3.4 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม นัดคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 
    3.4 เมื่อครบก าหนดสมัยประชุมและไม่มีข้อราชการใดให้สภาพิจารณา เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอบันทึกต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปิดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    3.5 จัดท าประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    3.6 ท าหนังสือแจ้งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบ 
    3.7 ติดประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช    
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  และลงประกาศในเว็บไซ ต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
    3.8 จัดท าฎีกาการเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง อาหารเที่ยง และค่าจัดสถานที ่
 
 4. การก าหนดสมัยประชุม 
  ตามข้อ 11  และข้อ 21  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก าหนดว่า “การก าหนดจ านวนสมัยประชุม
สามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้สภาท้องถิ่นก าหนด” ดังนั้น การก าหนดสมัยประชุมจะต้อง
เป็นไปตามมติของสภาท้องถิ่น โดยแต่ละสมัยให้ระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดหรือระยะเวลาให้ชัดเจน 
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 11 (1) ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
 
 5. การเรียกประชุม 
  ตามข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก าหนดว่า “การเรียกประชุมให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็น
หนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน”  
  การเรียกประชุมตามความหมายของระเบียบข้อ 22 นี้ หมายถึง การแจ้งสมัยประชุมให้
สมาชิกและผู้บริหารทราบ โดยเมื่อสภาท้องถิ่นได้มีการก าหนดสมัยประชุมแล้ว  ขั้นตอนต่อมา ประธานสภา
ท้องถิ่นจะต้องปิดประกาศสมัยประชุมและแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นหนังสือ  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ จากนั้นก่อนถึงสมัยประชุมในแต่ละสมัยไม่น้อยกว่า 3 วัน ประธานสภาท้องถิ่นจะต้อง
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ด าเนินการเรียกประชุมเป็นหนังสือให้สมาชิกและผู้บริหารทราบ  โดยมีเนื้อหาในหนังสือเรียกประชุมเป็นการ
แจ้งให้สมาชิกและผู้บริหารทราบว่าสมัยประชุมที่จะถึงเป็นสมัยประชุมที่เท่าใด เริ่มต้นวันที่เท่าใด และมี
ระยะเวลากี่วัน เป็นการแจ้งให้สมาชิกหรือผู้บริหารทราบโดยในหนังสือเรียกประชุม  จะยังไม่ได้ก าหนดว่าจะ
ประชุมวันไหนเวลาใด 
 
 6. การนัดประชุม 
  ตามข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก าหนดว่า “การนัดประชุมสภาในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้
ท าเป็นหนังสือ หรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ การนัดประชุมเป็นหนังสือให้แจ้งนัดล่วงหน้าก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน”  
  การนัดประชุมตามข้อ 23 หมายถึง การเชิญสมาชิกมาประชุม  ดังนั้น เมื่อประธานสภา
ท้องถิ่นได้มีการเรียกสมัยประชุมตามวาระให้สมาชิกและผู้บริหารทราบแล้ว ต่อมาเมื่อมีการเสนอญัตติเข้ามา
ประธานสภาท้องถิ่นจึงออกหนังสือนัดหรือเชิญประชุมโดยในหนังสือนัดหรือเชิญประชุมจะต้องระบุวันเวลา 
และสถานทีท่ี่จะประชุมพร้อมทั้งส่งวาระการประชุมไปด้วย 
 
 7. การนับระยะเวลาการเรียกหรือการนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 
  ตามข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก าหนดให้การนัดประชุมในกรณีทั่วไปจะต้องกระท าล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม การนับระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม ถ้าก าหนด
ระยะเวลาเป็นวันมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยมาเป็นหลักในการนับ ดังนั้น ในกรณีการนัด
ประชุมซึ่งก าหนดระยะเวลาให้กระท าล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน จึงต้องไม่นับวันออกหนังสือนัดประชุม
รวมเข้าในสามวันนั้นด้วย กล่าวคือต้องนับวันถัดจากวันออกหนังสือเป็นวันที่ 1 (ทั้งนี้ในวันดังกล่าวนั้นสมาชิก
ต้องได้รับแจ้งหนังสือเรียกหรือนัดประชุมนั้นแล้ว) และโดยที่ตามระเบียบข้อ 23 ก าหนดว่าจะต้องนัดประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ดังนั้น การนับระยะเวลาล่วงหน้าจึงไม่นับวันประชุมรวมเข้าในระยะเวลาล่วงหน้าสาม
วันนั้นด้วย เช่น วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ออกหนังสือนัดประชุมวันที่จะนัดให้สมาชิกมาประชุมได้เร็วที่สุดโดย
ไม่ขัดต่อระเบียบฯ ข้อที่ 23 คือ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้สมาชิกจะต้องได้รับทราบหนังสือนัดประชุม
แล้วตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 จึงจะถือว่าได้มีการนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน หลักการนับ
ระยะเวลาดังกล่าวใช้กับการเรียกประชุมด้วย 
 

แสดงระยะเวลาล่วงหน้าการเรียกและการนัดประชุมสภา 
   

 
วันออกหนังสือนัด/เรียกประชุม 

วันล่วงหน้า  
วันประชุม/วันเปิดสมัย 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 5 
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หมายเหตุ  :  1. ในวันที่ 2 สมาชิกต้องได้รับหนังสือเรียก/นัดประชุมแล้ว 
  2. การเรียกประชุม เป็นการแจ้งสมัยประชุม จึงควรกระท าล่วงหน้าไม่น้อยกว่าการนัด
ประชุม 
  3. การแจ้งนัดประชุมควรมีการลงชื่อรับทราบการแจ้งหนังสือนัด การส่งหนังสือให้ส่ง            
ณ ภูมิล าเนาผู้รับ ส่วนผู้รับอาจเป็นเจ้าตัวหรือบุคคลในบ้านก็ได้ 

  เมื่อเรียกประชุมหรือนัดประชุมแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือ “ระเบียบวาระการประชุม” ตามข้อ 
24 ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุมตามข้อ 22 หรือการนัดประชุมตามข้อ 23  
เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน จะแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบในขณะเปิด
ประชุมก็ได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้าฟังการประชุมด้วย 
 
 8. การจัดระเบียบวาระการประชุม 
  คือการน าญัตติหรือกระทู้ (เรื่องที่จะพิจารณา) มาจัดเรียงล าดับการพิจารณาของสภาในการ
ประชุมแต่ละครั้ง การจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ดี จะต้องกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น และมี
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย โดยมีระเบียบวาระต่างๆ  ดังนี้ 
  ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม 
  ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  ระเบียบวาระนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประธานแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ต้อง
หาข้อยุติหรือการพิจารณาจากที่ประชุม เช่น เรื่องข้อสอบถามของสมาชิกฯ ที่ได้อภิปรายปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้ท าหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ แล้ว เรื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. .....-.....) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้ว เป็นต้น 
  ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
  เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง และ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หากมีผู้เสนอให้แก้ไข เลขานุการ
สภาฯ จะต้องแก้ไขข้อความใหม่ในรายงานการประชุมครั้งใหม่ด้วย หากเป็นการประชุมสภาฯ ครั้งแรกจะไม่มี
การรับรองรายงานการประชุม 
  ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  เป็นค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหารท้องถิ่น เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือ
นโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 
  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสภาตั้งขึ้น และด าเนินการเสร็จแล้ว เช่น การรายงานผลการ
พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
  เป็นเรื่องหรือญัตติที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณา เช่น ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  
ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ญัตติขออนุมัติกันเงิน 
  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  ในการประชุมบางครั้งอาจมีเรื่องที่สมาชิกต้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดย เรื่องนั้นไม่
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ หรือเป็นเรื่องปลีกย่อยทั่วๆ ไปก็ได้ ดังนั้นเรื่องที่จะประชุม เรื่องใด
มิใช่กรณีตามระเบียบวาระท่ี 1 ถึงระเบียบวาระท่ี 5 ก็คือ เรื่องอ่ืนๆ นั่นเอง 
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 9. สิ่งท่ีต้องด าเนินการในการประชุมสภา 
  ตามระเบียบข้อ 25 ก าหนดให้ 
  1) เมื่อถึงก าหนดเวลานัด  เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม 
  2) ให้ประธานตรวจดูว่าสมาชิกเข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ 
  3) การนับองค์ประชุม 
   3.1 หากสมาชิกสภาไม่ได้ลงชื่อไว้ แต่เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามาประชุม 
   3.2 หากสมาชิกสภาลงชื่อไว้ แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่ให้นับเป็นองค์ประชุมและถือว่า
ขาดประชุม 
  การประชุมให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะตกลงกันเป็นอย่าง
อ่ืนในการประชุมคราวนั้น และโดยทั่วไปวาระการประชุมจะเรียงล าดับก่อนหลัง ดังนี้ 
  1) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  2) รับรองรายงานการประชุม 
  3) กระทู้ถาม 
  4) เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว 
  5) เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  6) เรื่องอ่ืนๆ 
  ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน จะจัดไว้ในล าดับใดของระเบียบ
วาระการประชุมก็ได้ แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้ 
 
 10. รายงานการประชุม 
  1) ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานได้ตรวจสอบ 
  2) ท าส าเนารายงานที่ได้ตรวจสอบแล้ว (อย่างน้อย 2 ฉบับ) ให้สมาชิกตรวจดูก่อนเวลา
ประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 
  3) การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม  
และขาดประชุม 
  4) ให้ประธานสภาลงชื่อเป็นหลักฐานว่าสภารับรองแล้ว 
  5) เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่
เปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช   
  6) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้
ตรวจสอบ หรือสภายังไม่ได้รับรอง หรือที่สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้วแต่ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นบันทึก
เหตุการณ์นั้นไว้และเป็นผู้รับรองรายงานการประชุมนั้น 
 
 11. การเสนอญัตติ 
  ญัตติมี 2 ประเภท คือ  
  1) ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น  
  2) ญัตติร่างข้อบัญญัติ  
  การเสนอญัตติมีระเบียบ ดังนี้ 
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  11.1 การเสนอญัตติต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น และมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน เว้นแต่มีสมาชิกน้อยกว่า 8 คน ให้สมาชิกรับรอง 1 คน 
    ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรอง (ข้อ 38) 
    วิธีการเสนอญัตติด้วยวาจา ตามข้อ 38 วรรคห้า ให้กระท าการดังนี้ 
    1) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะเมื่อประธานอนุญาตจึงกล่าวได้ ณ ที่ของตน 
    2) การรับรองโดยวิธีการยกมือขึ้นพ้ืนศีรษะ 
  11.2 การบรรจุญัตติ 
   1) ประธานสภาต้องบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระภายในเวลาอันสมควรใน
สมัยประชุมนั้น 
   2) ญัตติที่เสนอด้วยวาจา ประธานสภาต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราว
นั้น 
   3) กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาได้ให้
บรรจุเข้าระเบียบวาระในสมัยประชุมถัดไป และให้แจ้งเหตุจ าเป็นนั้นต่อสภาท้องถิ่นในสมัยประชุมนั้น 
  11.3 ร่างข้อบัญญัติ 
   ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึก ประกอบด้วย 
   1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
   2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
  11.4 การเสนอร่างข้อบัญญัติ 
   เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมา และตรวจสอบเห็น
ถูกต้องตามระเบียบการประชุมนี้แล้ว ต้องส่งส าเนาให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการ
ประชุม ยกเว้นกรณีประชุมรีบด่วน ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาประชุม 
  11.5 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
   1) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมสภาจะอนุมัติ
ให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวได้ โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่ 2 ให้ทีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
   2) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระ โดยพิจารณารวด
เดียวไม่ได้ และในวาระ 2 ต้องก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับ
หลักการ 
   3) วาระการพิจารณา 
    3.1) วาระที่ 1 เรื่อง รับหรือไม่รับหลักการ และห้ามไม่ให้มีการลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว หรือสภาจะให้คณะกรรมการสภาพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
    3.2) วาระท่ี 2 ต้องตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ 
  11.6 การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ จะกระท าเมื่อ 
   1) ต้องการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติที่เปลี่ยนหลักการ 
   2) ขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือผู้ร่วมเสนอญัตติ จะกระท าเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ 
ได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้วจะท าได้ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภา หรือที่ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ (ค าแปรญัตติชั้นคณะกรรมการฯ) 
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  11.7 กรณีถือว่าถอนญัตติ 
   1) ถึงวาระพิจารณาแล้ว ผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปราย หรือไม่อยู่ในที่ประชุม
สภาให้ถือว่าได้ถอนญัตติ/ค าแปรญัตตินั้น 
   2) กรณีผู้บริหารเสนอญัตติ/แปรญัตติ  อาจมอบหมายให้รองนายกฯ เลขาฯ ที่
ปรึกษา เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้  แต่ต้องท าเป็นหนังสือ 
 
 12. การอภิปราย 
  12.1 การกล่าวถ้อยค าในที่ประชุมสภา 
   1) สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยก
มือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตน หรือ ณ ที่ซึ่งจัด
ไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น ให้ใช้เวลาตามสมควร  หากใช้เวลาเกินสมควรและมีผู้อ่ืนจะ
อภิปรายต่อไป ประธานอาจสั่งให้หยุดได้ เมื่ออภิปรายมา 10 นาทีแล้ว (ตามระเบียบข้อ 67) 
   2) การอภิปรายท าได้เฉพาะเรื่องที่ก าลังปรึกษาห้ามกล่าวข้อความซ้ าหรือนอก
ประเด็น 
   3) ห้ามใช้ค าหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีผู้ใด 
   4) ห้ามกล่าวถึงชื่อบุคคลใดๆ เว้นแต่หากจ าเป็น 
   5) ห้ามน าเอกสารมาอ่านให้ที่ประชุมฟัง เว้นแต่จ าเป็น 
   6) ห้ามน าวัตถุใดๆ เข้ามาแสดง เว้นแต่ประธานอนุญาต 
  12.2 การเปิดอภิปรายจะกระท าได้เม่ือ 
   1) ไม่มีผู้อภิปรายอีกต่อไป 
   2) ประธานเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วประธานเสนอให้วินิจฉัยว่ าควรปิด
อภิปรายหรือไม่ เว้นแต่ อภิปรายกรณีสมาชิกถูกกล่าวหา ตามข้อ 72 ให้อภิปรายจนหมดข้อสงสัย ห้ามรวบรัด
อภิปราย 
   3) เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานเสนอลงมติ 
 
 13. คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ 
  1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน 3-7 คน 
  2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น จ านวน 3-7 คน 
  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 
  13.1 หน้าทีข่องคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
   คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อัน
อยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือ
พิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
  13.2 การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
   1) การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ได้  และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   2) ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่า 2 คน 
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 14. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ 
  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 24 วรรคแรก ก าหนดว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 22 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดและปิดการประชุม” 
  14.1 สิ่งท่ีต้องท าในการประชุม 
   1) พิจารณาหลักการ 
   2) เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
   3) ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ และพิจารณาค าแปรญัตติ 
  14.2 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   ภารกิจด้านงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ 
   1) ก่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    - เช่นเดียวกับการประชุมสามัญ 
   2) การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    2.1) วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ระเบียบข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติวาระที่หนึ่ง 
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
     เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
    2.2) กรณีรับหลักการแล้ว ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
     ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติให้เสนอค าแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
   3) หลังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    3.1) ท าหนังสือนัดคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการ
และเลขานุการ คณะกรรมการ 
    3.2) เมื่ อครบก าหนดวันรับค าแปรญัตติ  แล้ วจัดท าหนั งสื อนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติ พร้อมส่งค าแปรญัตติให้ทราบ 
    3.3) ท าหนังสือเชิญสมาชิก ผู้ยื่นแปรญัตติ และผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงค า
แปรญัตติ 
    3.4) ส่งหนังสือเชิญสมาชิกผู้ยื่นแปรญัตติ และผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงค าแปร
ญัตติ 
    3.5) ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
     3.5.1) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการส่งประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
     3.5.2) จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ 
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    3.6) รายงานผลการประชุมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ 
    3.7) จัดท าร่างรายงานการประชุมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งตรวจสอบและแก้ไขเสนอเลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
    3.8) ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม นัดคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 
  14.3 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวาระสอง  และวาระสาม 
   ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และได้ก าหนดระยะเวลารับค าแปร ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาค าแปรญัตติแล้ว
สรุปผลส่งให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้นัดประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่า ง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวาระท่ีสอง และวาระที่สาม 
   1) สิ่งท่ีต้องท าในการประชุม 
    1.1) พิจารณาวาระท่ีสอง 
    1.2) พิจารณาวาระท่ีสาม 
   2) รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    2.1) ก่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     2.1.1) จัดเตรียมรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
     2.1.2) จัดท าระเบียบวาระการประชุมและบันทึกเสนอประธานสภาฯ และ
หนังสือนัดประชุมสภาถึงสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     2.1.3) ส่งหนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนถึงวันประชุม 3 วัน 
     2.1.4) เสนอหนังสือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือทราบพร้อม
แจ้งผู้บริหาร ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมสภาฯ ตามก าหนด 
     2.1.5) จัดท าขั้นตอนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
ระเบียบวาระการประชุม 
     2.1.6) จัดเตรียมเอกสารการประชุม และติดหมายเลขระเบียบวาระ (ฝ่าย
บริหาร/ฝ่ายนิติบัญญัติ) 
     2.1.7) ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานห้องประชุม และเตรียมความพร้อม
ของห้องประชุม ก่อนก าหนดการประชุมสภาฯ อย่างน้อย 1 วัน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคจะได้แก้ไขได้ทัน 
เช่น จัดที่นั่งส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุม ป้ายชื่อสมาชิกโดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดให้เรียงตามล าดับตัวอักษร ตามเขตเลือกตั้ งของแต่ละอ าเภอ และจัดท าผังที่นั่งเพ่ือให้
สมาชิกสภาได้ดูก่อนเข้าห้องประชุม ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ไมโครโฟน เตรียมเครื่อง
บันทึกเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ บัตรลงคะแนน หีบลงคะแนน แบบลงนามผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
    2.2) การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     - เช่นเดียวกับการประชุมสภาสมัยสามัญ 
    2.3) หลังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     2.3.1) ท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาลงนามในร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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     2.3.2) รายงานผลกาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด และส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ผ่านมา และสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ลงนามใน
รายงานการประชุมแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
 
 15. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีมีการยื่นกระทู้ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 7 
  ข้อ 87  กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหารท้องถิ่น
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเก่ียวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 
  ข้อ 88 กระทู้ถามมี 2 ประเภท คือ 
  (1)  กระทู้ถามทั่วไป 
  (2)  กระทู้ถามด่วน 
  ข้อ 92 วรรคหนึ่ง กล่าวว่า “การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น โดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น” 
  ข้อ 95 ก าหนดว่า “กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบ และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหาร
ท้องถิ่น” (แบบเสนอกระทู้ถามท้ายระเบียบฯ) 
  ข้อ 97 ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเองเมื่อใดก็ได้ เมื่อถอนกระทู้ถามแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นจ าหน่ายกระทู้ถามนั้น และห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นยื่นกระทู้ถามในเรื่องเดียวกันนั้นอีก 
  เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถาม ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้น 
  ถ้าสมาชิกสภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป 
  ข้อ 102  เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อสอบถามจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ให้จัดส่งข้อสอบถามนั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับข้อสอบถามจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และให้ก าหนดวัน เวลา ที่จะตอบข้อสอบถามในการประชุมสภาคราว
ใดไว้ด้วย 
  กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยราชการมาชี้แจงด้วยวาจา หากยังไม่หมด
ประเด็นสอบถาม และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุญาต ผู้เสนอข้อสอบถามมีสิทธิสอบถามได้อีก
สามครั้ง 
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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี5) พ.ศ.2562 
และระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554) 

การประชุมครั้งแรก 
(ผวจ. ก าหนดภายใน 

15 วัน นับแต่วัน
ประกาศผลการ

เลือกตั้ง) 
มาตรา 22 และ ข้อ 6 

 

การประชุม 
สมัยสามัญ 

(2 สมัย) 
มาตรา 22 และ  

ข้อ 20, 21 
 

การประชุม 
สมัยวิสามัญ 

(7 วัน) 
มาตรา 25 และ ข้อ 

20, 36 
 

สมัยแรก 
(45 วัน) 

มาตรา 22 

สมัยที่ 2 
(45 วัน) 

มาตรา 22 
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ประเภทการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประชุม 
ครั้งแรก 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้ ส.อบจ. มาประชุมสภา 
อบจ. ครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  
ส.อบจ. 
 - เชิญ ส.อบจ. ผู้มีอายุสูงสุดเป็นประธานสภาฯ อบจ. ชั่วคราว 
 - ปลัด อบจ. เป็นเลขานุการสภา อบจ.ชั่วคราว 
 - ให้ ส.อบจ. กล่าวค าปฏิญาณตน 
 - เลือกประธานสภา อบจ. 
 - เลือกรองประธานสภา อบจ. 
 - เลือกเลขานุการสภา อบจ. 

2. การประชุม 
สามัญ 

 - ใน 1 ปี ให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย 
 - วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภา อบจ. เป็นผู้ก าหนด 
 - การขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ กรณีจ าเป็นให้ประธานสภา 
อบจ. สั่งขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น ครั้งละไม่เกิน 15 วัน 
 - การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบก าหนดเวลาจะกระท ามิได้ 
 - การประกาศเรียกประชุม/ปิดสมัยประชุม/ขยายระยะเวลาสมัย
ประชุม เป็นอ านาจของประธานสภา อบจ. 

3. การประชุม 
วิสามัญ 
(ถ้ามี) 

 - การประชุมวิสามัญจะกระท าได้เมื่อจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่ง 
อบจ. 
 - ประธานสภา อบจ. เป็นผู้เรยีกประชุม 
 - นายก อบจ./ส.อบจ. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ ส.อบจ. เท่าที่ 
มีอยู่ ร้องขอ (ให้ประธานสภา อบจ. เรียกประชุม ภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับค าร้อง) 
 - การขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภา อบจ. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
 -  
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ขั้นตอนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
(ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภา อบจ. ประกาศเรียกประชุมสภา อบจ. 
ก่อนวันเริ่มสมัยไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ 22

นายก อบจ.  
เสนอญัตติ  

(ก่อนวันประชุม 
ไม่น้อยกว่า 5 วัน) 

ข้อ 38 

ส.อบจ. 
เสนอญัตติ 

(ก่อนวันประชุม 
ไม่น้อยกว่า 5 วัน) 

ข้อ 38 

ประธานสภา อบจ. 

ประธานสภา อบจ. นัดประชุม 
ส่งหนังสือพร้อมระเบียบวาระ 

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ให้สมาชิกสภา อบจ.  

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
ข้อ 23 

สภาท้องถิ่นประชุมพิจารณาลงมติญัตติท่ีเสนอ 
เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ 

เลขานุการสภา อบจ. 
จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 19 

แจ้งผลการลงมติของ 
สภาท้องถิ่นให้ผู้เสนอ 

ประชาสัมพันธ์ 
ผลการประชุม 

รวบรวมจัดเก็บเอกสาร 
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การด าเนินการเพื่อจัดประชุมสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิก/ส่วนราชการเสนอญัตติ 

พิจารณาตรวจสอบญัตติและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาญัตติ 

จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
และบันทึกเสนอประธานสภา 

จัดท าประกาศเรียกประชุมสภาฯ พร้อมหนังสือแจ้ง
สมาชิกฯ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือเชิญประชุมให้สมาชิกฯ 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ประชุมสภาฯ 

ประธานสภาเห็นชอบระเบียบวาระ 
การประชุม และก าหนดวันประชุมสภา 

เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเอกสารประกอบระเบียบวาระ
การประชุม พร้อมหนังสือเชิญประชุมเข้าเล่ม 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท าหนังสือแจ้ง
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
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ล าดับขั้นตอนการประชุมสภาท้องถิ่น 
กรณีสมาชิกฯ ยื่นกระทู้หรือข้อสอบถามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยื่นกระทู้ถาม
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น (ข้อ 87) 

ประธานสภาวินิจฉัยว่ากระทู้ถามนั้นเป็นกระทู้ถาม
ทั่วไปหรือกระทู้ถามด่วน (ข้อ 93 วรรคสอง) 

ประธานสภาจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือเตรียมตอบ และบรรจุระเบียบวาระภายใน 

เจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 
(ข้อ 95) 

เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถาม 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ตอบได้ 

ตามล าดับ (ข้อ 96 วรรคหนึ่ง) 
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ล าดับขั้นตอนการประชุมสภาท้องถิ่น 
เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นัดประชุมสภาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน 
(ข้อ 23) 

1. พิจารณารับหลักการ (ข้อ 47) หรือไม่รับหลักการ (ข้อ 48) 
2. ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ (3-7 คน) (ข้อ 103 (1)) 
3. ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติและพิจารณาญัตติ (ข้อ 45,49) 

ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (45) 

1.  กรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณา 
2.  สรุปผลการประชุมส่งประธานสภา (ข้อ 50) 
3.  ประธานสภาฯ ส่งให้สมาชิกทุกคนพิจารณา (ข้อ 50) 

ระยะเวลาที่ประธานสภาฯ ส่งให้สมาชิกพิจารณาก่อนแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
(ข้อ 50) 

1.  พิจารณาวาระท่ี 2 (ข้อ 51) 
2.  พิจารณาวาระที่ 2 (ข้อ 51) 
 

ส่งจังหวัดพิจารณาภายใน 7 วัน 
 

จังหวัดพิจารณาภายใน 15 วัน 
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การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
: กรณีผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ทั้งสามวาระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ให้สภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตงิบประมาณ 
รายจ่ายให้ ผวจ. พิจารณาโดยเร็ว 

 
ต้องส่งถึงจังหวัดพิจารณาภายใน 7 วัน 

(พ.ร.บ.อบจ.2540 ม.53) 
 

ผวจ.พิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 15 วัน  

โดยพิจารณาดังนี ้
 

1 

2 

ขั้นตอนประชุมสภาหาก
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุม 
พ.ศ .  2547 จะแจ้ ง 
ให้ประชุมใหม่ตั้งแต่วาระ
ที่ 1 ชั้นรับหลักการ 

 

3 

หากเนื้อหาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยผดิ 
จะแจ้งว่าไม่เห็นชอบ 

 

ให้ส่งคืนสภาพิจารณาใหม่ภายใน 30 วัน  
หากสภาลงมติยนืยนัด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่า 
2 ใน 3 ให้ประธานสภาฯ สง่ร่างข้อบัญญัติให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

 



- 28 - 
 

ล าดับขั้นตอนการจัดท ารายงานการประชุมสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

จัดท าร่างรายงานการประชุมสภาฯ 

เสนอเลขานุการสภาฯ พิจารณา 

ปรับปรุง แก้ไข ตามสั่งการ 

แจ้งเวียนกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ปรับปรุง แก้ไข 

น าเสนอรายงานการประชุมสภาฯ ต่อท่ีประชุมสภาฯ 
เพ่ือรับรองในการประชุมครั้งถัดไป 


