
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการประชุมและการดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

บริหารองคการบริหารสวนตาํบล 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยการประชุมและการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 
ขอ ๒๑[๑]  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓๒  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ

หรือวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ในกรณีมีเหตุสมควรใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติ

ตามความในระเบียบนี้ และผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจการยกเวน หรือผอนผันการปฏิบัติ
ตามความในระเบียบนี้ ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอได แตการ
ยกเวนหรือผอนผันตองแสดงเหตุผลและความจําเปนไวดวย 

 
ขอ ๔  การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตองมีกรรมการบริหารเขารวมประชุมไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม และใหประธานกรรมการบริหาร
เปนประธานของที่ประชุม 

กรรมการบริหารผูใดที่มาลงชื่อไวแลว แตมิไดเขานั่งประชุมในที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมิใหนับเปนองคประชุมสําหรับกรรมการบริหารผู
นั้น 

การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

 
ขอ ๕  เมื่อประธานกรรมการบริหารไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการบริหารที่มา

ประชุมเลือกกันเองเปนประธานชั่วคราวเพื่อเปนประธานของที่ประชุมคราวนั้นและการเลือกใหถือ
เสียงขางมาก 

                                                 
๑[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนพิเศษ ๘ ง/หนา ๒/๑๕ มีนาคม ๒๕๓๘ 
๒ ขอ ๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมและการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

ถาการเลือกตามวรรคหนึ่งผูไดรับเลือกมีคะแนนเสียงเทากันตั้งแตสองคนข้ึนไป
ใหเลือกใหม เฉพาะช่ือที่ไดคะแนนเทากัน แตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีกก็ใหใชวิธีจับสลาก 

ถามีการเสนอชื่อเพียงหนึ่งช่ือใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 
ถาประธานกรรมการบริหารเขามาในที่ประชุม ก็ใหประธานชั่วคราวพนจากหนาที่ 

และใหประธานกรรมการบริหารเปนประธานของที่ประชุมตอไป 
 
ขอ ๖  ใหประธานกรรมการบริหารเปนผูนัดเรียกประชุมกรรมการบริหาร 
 
ขอ ๗  เมื่อมีกิจการที่ตองกระทํา แตประธานกรรมการบริหารไมนัดเรียกประชุม 

กรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดจะนัดเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารก็ได 
 
ขอ ๘  หามมิใหกรรมการบริหารมอบอํานาจใหผูอ่ืนเขาประชุมแทนตนในที่

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 
ขอ ๙  การประชุมนั้น หามมิใหเล่ือน เวนแตจะไดรับความยินยอมจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร แตในที่ประชุมซึ่งไดเล่ือนมานั้น หามมิใหปรึกษากิจการอื่นใดกอนเรื่องที่
คางมาแตวันประชุมคราวกอน 

 
ขอ ๑๐  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารใหประธานกรรมการบริหาร มีหนาที่

ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
(๒) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
(๓) บังคับบัญชาการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
(๔) รักษาความสงบเรียบรอยในที่ประชุม 
 
ขอ ๑๑  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

มีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) นัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 
(๒) จัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
(๓) ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการ ซึ่ง

เก่ียวของกับกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอที่ประชุม 
(๔) จัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
(๕) ชวยเหลือประธานกรรมการบริหารในการรักษาความสงบเรียบรอยในที่

ประชุม 
(๖) แจงมติของคณะกรรมการบริหารไปยังผูเก่ียวของ 
(๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย 
 



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 
 

ขอ ๑๒  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารไมอยูหรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคน
หนึ่งทําหนาที่ตามขอ ๑๑ เปนการชั่วคราว และการเลือกใหถือเสียงขางมาก 

 
ขอ ๑๓  คณะกรรมการบริหารตองดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ 
 
ขอ ๑๔  บรรดากิจการซึ่งกรรมการบริหารคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนไดทําไป

แมในภายหลังปรากฏวาการแตงตั้งกรรมการบริหารนั้นมีขอบกพรองก็ตาม บรรดากิจการที่ไดทํา
นั้นยอมมีผลสมบูรณเสมือนหนึ่งวาการแตงตั้งกรรมการบริหารนั้นไมมีขอบกพรอง 

 
ขอ ๑๕  การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหถือเสียงขางมากถาคะแนน

เสียงเทากันใหประธานกรรมการบริหารออกเสียงเพิ่มไดอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
 
ขอ ๑๖  การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร หากมีกฎหมายหรือระเบียบ

อ่ืนกําหนดในเรื่องการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารไวเปนการเฉพาะแลว ใหเปนไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบนั้น 

 
ขอ ๑๗  คณะกรรมการบริหารอาจกําหนดวิธีปฏิบัติในการประชุมและดําเนนิงาน

ของคณะกรรมการบริหารไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้หรือกฎหมายหรือความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ใหปดประกาศรายงานการประชุมตลอดจนมติของคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลไวในที่เปดเผยเพื่อใหประชาชนทั่วไปทราบและสามารถตรวจสอบได ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําหนด๓ 

 
ขอ ๑๘๔  หากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เห็นสมควร

ยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหเสนอเหตุผลตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจําก่ิงอําเภอขอยกเวนหรือผอนผันเพื่อขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดไดแลวแตกรณี 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๓ ขอ ๑๗ วรรคสอง เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมและการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔ ขอ ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมและกํารดเนินงาน

ของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัศมวรรณวลัย/ผูจัดทํา 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง/หนา ๑๐/๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ 


