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ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  โดยที่เป็นการสมควรให้การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสะแกแสง สำหรับประชาชนในการเข้าร่วมฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลขามสะแกแสง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
  จึงอาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๑๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
ได้พิจารณาในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบแล้ว จึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์
และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. ๒๕๖๓”  

  ข้อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ใช้บังคับ ตั ้งแต่วันที ่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
ลงนาม และปิดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เป็นต้นไป  

  ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
  “สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
  “ที ่ประชุม, ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่น” หมายความว่า ที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ขามสะแกแสง  
  “ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง และให้
หมายความรวมถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ประธานในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
  “ผู ้บริหารท้องถิ ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  “สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
  “เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
  “เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย” หมายความว่า เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น   
  “ผู้เข้าฟังการประชุม” หมายความว่า ประชาชนผู้ที่ได้ขออนุญาตเข้าร่วมฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
และประธานสภาได้อนุญาตแล้วตามระเบียบนี้ 

  ข้อ ๔ ให้ประธานสภารักษาการณ์เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑  
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนในการเข้าฟังการประชุม 

  ข้อ ๕ ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น เมื่อได้รับอนุญาตจาก
ประธานสภาตามระเบียบนี้ 

  ข้อ ๖ ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและ 
ลงลายมือชื่อยื่นต่อประธานสภาเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๑ วัน 
เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้  เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรไม่อาจ
ดำเนินการได้ ให้เป็นอำนาจของประธานสภาในการพิจารณาอนุญาต  
  กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้  
ต้องระบุถึงจำนวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย  
  กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นมีจำนวนมาก และไม่สามารถจัด
ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั ้งหมด ให้ประธานสภาพิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟัง  
การประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดย
แจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

  ข้อ ๗ การขอชี้แจง แถลง กล่าวข้อความ การบันทึกภาพ บันทึกเสียงการประชุมสภา หรือเรื่องอื่นใด
นอกจากการเข้าฟังการประชุมสภา จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภา ตามแบบที่
แนบท้ายระเบียบนี้ 

หมวด  ๒  
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในการเข้าฟังการประชุม 

  ข้อ ๘ สถานที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่อันควรแก่การเคารพ ผู้เข้าร่วมฟังการประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือคำสั่งของประธานสภาอันชอบด้วยกฎหมายโดยเคร่งครัด 

  ข้อ 9 ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้   

  (๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย   

  (๒) นั่งหรืออยู่ประจำในที่ที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าฟังการประชุมสภา  

  (๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระทำให้เสื ่อมเกียรติของที่ประชุมสภา  
หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุมสภา  

  (4) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของประธานสภาทีเ่ป็นการสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

  ข้อ 10 หา้มผู้เข้าฟังการประชุมสภาผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้   
  (1) ห้ามพกพาอาวุธหรือสิ่งของเครื่องกระสุน สุรา ยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในห้องประชุม
สภาท้องถิ่น  
  (2) ห้ามนําอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไป หรือรับประทานในห้องประชุมขณะมีการประชุม  
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  (3) ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์บันทึกภาพ บันทึกเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดอันอาจรบกวนการ
ประชุม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานสภาตามข้อ 6 และข้อ 7 แล้ว   
  (4) ห้ามเข้าไปในที่ซึ ่งจัดไว้สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น และ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
  (5) ห้ามใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ คำหยาบคาย เสียดสี ใส่ร้าย หรือถ้อยคำใด ๆ ต่อสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เว้นแต่ผู ้นั ้นได้ปฏิบัติตามข้อ 6 ข้อ 11 และมีเนื้อหาสาระสำคัญอันเป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาหรือการประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาอาจอนุญาตให้ชี้แจงต่อไปได้ตามสมควร แล้วแต่
กรณ ี  
  (6) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ หรือกระทำการก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำการให้เสื่อมเสีย
เกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือกระทำการใด ๆ โดยจงใจ อันเป็นเหตุรบกวนการประชุมสภาท้องถิ่น  
  (7) ขัดคำสั่งของประธานสภาอันเป็นการสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

  ข้อ 11 กรณีที่ผู ้ร ่วมฟังการประชุมสภาได้แจ้งความประสงค์จะเข้าชี้แจง แถลง กล่าวข้อความ 
ต่อที่ประชุมสภาซึ่งประธานสภาอนุญาตแล้วตามข้อ 6 และข้อ 7  เมื่อประธานสภาเห็นสมควรระหว่างการประชุมสภา
จะอนุญาตผู้เข้าร่วมฟังการประชุมผู้นั้นจึงสามารถชี้แจง แถลง กล่าวข้อความต่อที่ประชุมสภาก็ได้  

  ข้อ ๑2 หากผู้เข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นผู้ใด กระทำการฝ่าฝืนระเบียบนี้ตามข้อ 9 ข้อ 10 หรือ
ข้อ ๑1 ประธานสภามีอำนาจสั่งการใด ๆ ให้ผู้กระทำการฝ่าฝืนต้องปฏิบัติเพื่อให้การประชุมสภาท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความสงบเรียบร้อยได้ตามสมควรแก่เหตุ  
  ในกรณีที่ประธานสภาสั่งให้ผู้กระทำการฝ่าฝืนออกจากที่ประชุมสภา หากผู้นั้นขัดขืนให้เจ้าหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยนำตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภา หรือออกไปให้พ้นบริเวณท่ีประชุมสภาก็ได้  

  ข้อ 13 หากผู้เข้าฟังการประชุมสภากระทำการฝ่าฝืนระเบียบในข้อ 12 อันปรากฎแจ้งชัดว่าผู้นั้นอาจ
ทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภาอย่างร้ายแรง หรือทำให้การประชุมสภาคราวนั้นไม่อาจดำเนินต่อไปได้
โดยปกต ิประธานสภาอาจมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้นั้นตามความผิดที่ได้กระทำ
ก็ได้ 

  ข้อ 14 คำสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงถือเป็นที่สุด 

                            ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
       
       ปั่น ฝ่ายกลาง 
             (นายปั่น ฝ่ายกลาง) 
          ประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
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แบบคำร้อง 
ขอเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 

ที่ ........... / .............    วันที่ ................................................... 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
เรื่อง ขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ....................... ..................................................... อายุ ............. ปี  
เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ ................................................ ................ อยู่บ้านเลขที่ .................... หมู่ที่.............  
ถนน ...................................... ตำบล/แขวง ......................................... อำเภอ/เขต ...............................................  
จังหวัด ........................................... หมายเลขโทรศัพท์ .........................................   
  ขออนุญาตเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยที่ ....... ..... ครั้ง
ที่ ............... ประจำปี................. ในคราวประชุมวันที่ .................................... นี้  โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
(กรณีมีผู้เข้าฟังจำนวนมากให้แนบรายชื่อ และเลขประจำตัวประชาชนต่อท้ายหนังสือฉบับนี้)  
 1. .................................................................... เลขประจำตัวประชาชน .......................................... 
 2. .................................................................... เลขประจำตัวประชาชน .................................. ........ 
 3. .................................................................... เลขประจำตัวประชาชน .......................................... 

  ผู้ขออนุญาต มีรายการขออนุญาตร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
ดังนี้ 
   1. รับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
   2. ชี้แจง แถลง กล่าวข้อความ ต่อสภาท้องถิ่น เรื่อง ..................................................... 
   3. ขอบันทึกภาพ บันทึกเสียง ระหว่างการประชุมสภา  
   4. อื่น ๆ ................................................................................................................... ..... 

  จึงเรียนมาเพ่ืออนุญาตตามรายการข้างต้น 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

......................................................... 
(..................................................................) 

ผู้ขออนุญาต 

...........................................................   ความเห็นประธานสภา 

......................................................... ..    อนุญาต ตามข้อ .................................................... 
  ลงชื่อ.........................................    ไม่อนุญาต เนื่องจาก .............................................  
   (เลขานุการสภา)     ลงชื่อ.................................... 
วันที่ ................ /................/................       (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง) 
       วันที่ ................ /.................../.................. 

*กรุณานำสำเนาเอกสารนี้แนบท้ายการประชุม 

 


