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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๕๒  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ  ๖  เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หรือเทศบาล  และนายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว   
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวโดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้มีอายุมากที่สุดซ่ึงอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  หากสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมาก
ที่สุดรองลงมาตามลําดับซ่ึงอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  เพื่อทํา
หน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนําสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นกําหนด  และดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  และข้อ  ๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เม่ือตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน  
ให้เลือกใหม่เฉพาะ  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
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วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ  ๓๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดําเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกัน

เสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใด 
จะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  แล้วให้จัดทําบัตรสลาก  ชนิด  สี  และขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวน 
เท่ากับจํานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน  โดยเขียนข้อความว่า  “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  
เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียนข้อความว่า  “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

ขอ้ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ  ๖  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ  แล้วแต่กรณี  ดําเนินการแต่งตั้งทันทีเม่ือการเลือกประธาน 
สภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ  และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม 
สภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ  ๑๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล  และนายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลภายใน  
เจ็ดวันนับแต่วันเลือก” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๒  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้นําความในข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธาน   

สภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้ เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่ ง ก่อน  แล้วจึง เลือก 
รองประธานสภาท้องถิ่นในลําดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจํานวนที่พึงมี” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๑๓  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้นําความในข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ   

การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๕  เม่ือประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น   

พ้นจากตํ าแหน่ง ก่อนครบอายุ ของสภาท้องถิ่ น   ให้สภาท้องถิ่น เลือกประธานสภาท้องถิ่ น   
รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง  ดังนี้ 

(๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น  หรือรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง   
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(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตําแหน่ง   
ที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

ให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  และเป็น
ผู้ดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล  และนายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล  
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับเทศบาล  หรือนายอําเภอสําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบล  แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
ผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๗  รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอํานาจ
หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น  หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 

ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น  หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ   
ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น  โดยให้ 
นําความในข้อ  ๒๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน  ให้รองประธานสภาท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามลําดับ” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๑๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่ 
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
สภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  โดยให้นําความในข้อ  ๑๓  และข้อ  ๒๖  วรรคสอง   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ” 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๖  เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุมแล้วแต่ไม่มี
ประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น  หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซ่ึงอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุม 
ชั่วคราว  เพื่อดําเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น  โดยให้เสนอชื่อ 
และลงคะแนนด้วยวิธียกมือ  ถ้าในระหว่างการเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น  
แล้วแต่กรณี  เข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่  ก็ให้ระงับการเลือกนั้นเสียหรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้
ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที่  และนําความในข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่สําหรับการประชุมนั้น  และให้
ดําเนินการเลือกประธานที่ประชุมชั่วคราวตามวรรคหนึ่งเพื่อดําเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จส้ิน 

ข้อ ๒๗ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดลําดับดังต่อไปนี้ 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
(๒) รับรองรายงานการประชุม 
(๓) กระทู้ถาม 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
(๕) เรื่องที่เสนอใหม่ 
(๖) เรื่องอ่ืน ๆ   
ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน  จะจัดไว้ในลําดับใดของระเบียบวาระ

การประชุมก็ได้  แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้” 
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๓๔  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ  

รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้รับรอง  หรือรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้ว   
แต่ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมี
การยุบสภาท้องถิ่น  ให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น  ณ  วันที่มีเหตุดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์นั้น
ไว้ท้ายรายงานการประชุมดังกล่าว  และให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมครั้งนั้น  
เป็นผู้ตรวจสอบ  แก้ไข  และรับรองรายงานการประชุมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ  ถ้าไม่รับรอง  
ภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมนั้นแล้ว” 

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ   
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓๘  ญัตติทั้งหลายต้องทําเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุม  
ไม่น้อยกว่าห้าวันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน  แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิก 
สภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน  เว้นแต่ตามกฎหมาย 
หรือระเบียบนี้กําหนดวิธีการเสนอญตัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้   
ญัตติร่างข้อบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเม่ือมีคํารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น 
ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 
ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้  โดยให้นําความในข้อ  ๓๙   

มาใช้บังคับ 
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(๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
(๒) ขอให้รับรองรายงานอื่น ๆ  ของคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
(๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน   
(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ  ๔๕ 
(๕) ญัตติตามข้อ  ๔๑   
(๖) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 
การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า  ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระ   

การประชุมคราวนั้น” 
ข้อ ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ  ๔๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
“ญัตติที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว  หากสภาท้องถิ่นไม่ได้พิจารณาในสมัยประชุมนั้น

หรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้เป็นอันตกไป  เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติร่างข้อบัญญัติให้บรรจุในระเบียบ 
วาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป” 

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง  และวรรคสามของข้อ  ๔๓  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
เม่ือประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตตริ่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง  ให้ส่ง

สําเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม  เว้นแต่เป็นการประชุม   
อันรีบด่วน  แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบส่ีชั่วโมงก่อนกําหนดเวลานัดประชุม  ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง   
ให้แจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น  เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเก่ียวด้วย
การเงินที่ไม่มีคํารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวไปยัง
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาให้คํารับรองหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้งผลการพิจารณาให้คํารับรอง 
ให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้ รับร่ างข้อบัญญัติดั งกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่น   
ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอทราบโดยเร็ว”   

ข้อ ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ  ๔๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

“ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่ง   
ให้สภาท้องถิ่นนําเข้าพิจารณาในวาระที่สอง  และวาระที่สามตามลําดับ” 

ข้อ ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ  ๕๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
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“ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งผู้แทนของผู้เข้าชื่อไม่เกินสามคนให้เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น  เพื่ออภิปราย  
ชี้แจงหรือแถลงเก่ียวกับร่างข้อบัญญัตินั้นทุกครั้ง” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ชวรัตน์  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


