
  
ประกาศสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ 

เรื่อง  การออกระเบียบสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ วาดวยหลักเกณฑและวีการสําหรับใหประชาชน 

เขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

.................................................... 

 

ดวยสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ ไดดําเนินการจัดทําระเบียบสภาเทศบาลตําบลแวงใหญวาดวย

หลักเกณฑและวิธกีารสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ พ.ศ. ๒๕๕๔  โดย

สภาเทศบาลตําบลแวงใหญ ไดมีมติเห็นชอบรางระเบียบดังกลาวในการประชุมสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ  

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี   ๒๒  เดอืน  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เพ่ือใหการออกระเบียบดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และสามารถใชบังคับไดอยางมี

ประสทิธิภาพและประสทิธผิล จงึประกาศใชระเบียบสภาเทศบาลตําบลวงใหญ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

สําหรับใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยใหมีผลบังคับใชไดนับ

ถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ    วันที่   ๒๔  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

          บุญถิ่น  ทุมภานนท 

(นายบุญถิ่น     ทุมภานนท) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ระเบยีบสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ 

วาดวย หลักเกณฑและวิธกีารสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภา 

เทศบาลตําบลแวงใหญ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

.................................................. 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบสภาเทศบาลวาดวย  หลักเกณฑและวิธีการสําหรับให

ประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ  เพ่ือเปนการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสําหรับให

ประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ  อันเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

ทองถิ่นตามหลักการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดี 

อาศัยอํานาจตามขอ  ๒๔  วรรคทาย แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  สภาเทศบาลตําบลแวงใหญจงึออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ

อนุญาตใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ ระเบียบสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ  วาดวยหลักเกณฑและ

วิธกีารสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ  พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหบังคับใชไดนับถัดจากวันประกาศโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาล

ตําบลแวงใหญเปนตนไป 

ขอ  ๓  ในระเบียบนี้ 

“สภาเทศบาล”   หมายความวา   สภาเทศบาลตําบลแวงใหญ 

“ประธานสภาเทศบาล”   หมายความวา   ประธานสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ   หรือรอง

ประธานสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ   ซึ่งปฏบัิตหินาท่ีแทนประธานสภาหรือตามท่ีประธานสภามอบหมาย 

“ผูบริหาร”   หมายความวา   นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตําบลแวงใหญ 

“เลขานุการสภา”   หมายความวา   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ 

“สมาชิกสภา”   หมายความวา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ 

“การประชุมสภาเทศบาล”   หมายความวา   การประชุมสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ 

“ผูเขารับฟงการประชุม”   หมายความวา   ประชาชนท่ัวไป  หรือตัวแทนกลุม  องคกร  

หนวยงาน  ท่ีมคีวามประสงคจะขอเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ 

ขอ  ๔  ใหประธานสภาเทศบาลตําบลแวงใหญรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจ

ตคีวาม  วนิจิฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมท่ีมิไดกําหนดในระเบียบเพ่ือใหเปนไปตาม

ระเบียบนี้ 

 



-๒- 

หมวด ๑ 

ขอความท่ัวไป 

ขอ  ๕  ประชาชนผูมีสิทธิเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลได  ตามหลักเกณฑและวิธีการซึ่ง

กําหนดไวในระเบียบนี้ 

ประชาชนซึ่งเขาฟงการประชุมสภาเทศบาล ตองปฏิบัติตนในเมื่อไดเขาฟงการประชุมสภา 

ตามระเบยีบนี้ หรือตามท่ีประธานสภากําหนด 

ขอ  ๖  ประธานสภาเปนผูมอีํานาจอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูซึ่งมิใชสมาชิกสภาเขาฟงการ

ประชุมสภา 

เมื่อประธานสภาพจิารณาแลวใหเปนที่สุด 

หมวด  ๒  

หลักเกณฑวิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาล 

สวนท่ี ๑  การเขาฟงการประชุมสภาเทศบาล 

ขอ  ๗  ประชาชนผูมคีวามประสงคเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลสําหรับการประชุมสภาคร้ัง

ใด ใหย่ืนคําขอเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลตอเลขานุการสภา  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลแวงใหญ  

โดยจะตองย่ืนกอนถงึกําหนดเวลานัดประชุมสภาไมนอยกวาสามสบินาที 

แบบคําขอเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลใหเปนไปตามแบบท่ีเลขานุการสภาเทศบาลกําหนด 

ใหเลขานุการสภามีหนาท่ีตองประกาศและประชาสัมพันธการประชุมสภาเทศบาลให

ประชาชนทราบโดยทั่วถงึ  ท้ังการตดิประกาศ  ณ  สํานักงานเทศบาล  หรือการออกเสียงตามสาย  หรือโดย

ประการอื่น 

  ขอ  ๘  ใหผูมคีวามประสงคยื่นคําขอเขาฟงการประชุมสภาเทศบาล  ตองแสดงบัตรประจําตัว

ประชาชนตอเลขานุการในขณะท่ียื่นคําขอ 

เลขานุการสภาจะใหสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนดวยก็ได 

ขอ  ๙  เมื่อเลขานุการสภาไดรับคําขอตามขอ  ๗  ใหเสนอคําขอพรอมความเห็นตอ

ประธานสภาเพ่ือพิจารณา 

ขอ  ๑๐  ในการประชุมสภาเทศบาลคร้ังใด ๆ   ถาเปนการสมควรประธานสภาโดยอนุมัติท่ี

ประชุมสภาเทศบาลอาจออกประกาศใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลไดโดยไมตองย่ืนคําขอตามขอ  

๗  ก็ได 

  ใหเลขานุการสภาทําหนาท่ีตองประกาศและประชาสัมพันธการใหประชาชนขาฟงการประชุม

สภาเทศบาลตามวรรคหนึ่งใหประชาชนทราบโดยท่ัวถงึ  ท้ังโดยการตดิประกาศ  ณ  สํานักงานเทศบาล หรือ

การออกเสยีงตามสาย  หรือโดยประการอื่น  ไมนอยกวา  ๓  วัน  กอนวันประชุมสภาเทศบาล 

ประชาชนผูเขาฟงตามขอนี้ ตองปฏบัิตตินในเมื่อไดเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบ

นี้  หรือตามที่ประธานสภากําหนด 



-๓- 

สวนท่ี  ๒  ขอกําหนดการปฏิบัติตนในการรับฟงการประชุมสภาเทศบาล 

  ขอ  ๑๑  ผูไดรับอนุญาตใหเขาฟงการประชุมสภาเทศบาล  หรือประชาชนซึ่งสามารถเขาฟง

การประชุมสภาเทศบาลตามประกาศประธานสภาตามขอ  ๑๐  จะตอง 

(๑) แตงกายสุภาพประพฤตตินเรียบรอย 

 (๒) แสดงตัวโดยการแสดงบัตรประจําตัวประชาชน  ตอเจาหนาท่ี  และลงลายมือชื่อในสมุด

ลงทะเบียนกอนการเขาฟงการประชุมสภา 

  (๓) เขาน่ังประจําท่ีในบริเวณที่จัดไวใหโดยเฉพาะ  หามมิใหเขาไปในเขตเฉพาะสําหรับ

ผูบริหาร  สมาชกิสภา  เจาหนาท่ี  และคณะกรรมการสภา 

  (๔) จะตองปฏบัิตตินอยางสงบและคงไวซึ่งเกยีรตแิหงสภาเทศบาล 

  (๕) ปฏิบัตตินตามหนาท่ี  เลขานุการสภาแนะนํา  หรือตามท่ีประธานสภากําหนด 

  ขอ  ๑๒  หามมิใหผูไดรับอนุญาตใหเขาฟงการประชุมสภาเทศบาล  หรือประชาชนซึ่ง

สามารถเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตามขอ  ๑๐  กระทําการดังตอไปนี้ 

(๑) แสดงความคิดเห็นหรือเสนอขอคดิเห็นใดๆ  ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลโดยเด็ดขาด  เวนแต

ในกรณีท่ีประธานสภาอนุญาตเทานัน้ 

(๒) สรางหรือกอใหเกดิการรบกวนตอการประชุมสภาเทศบาล  หรือกระทําการใดๆ อันเปน

การรบกวนการประชุมสภาหรือการฟงการประชุมสภาเทศบาล หรือการฟงการประชุสภาเทศบาลของอื่นโดย

เด็ดขาด 

(๓) พกพา หรือนําเขามาซึ่งอาวุธหรือสิ่งของอื่นใดซึ่งโดยสภาพอาจใชอยางอาวุธเขามาในท่ี

ประชุมสภาเทศบาลและบริเวณสภาเทศบาล 

  (๔) ดื่มสุราจนมอีาการมนึเมากอนเขารวมการประชุมสภาเทศบาล  กรณีนี้เพียงแตมกีลิ่นสุรา

ก็ถอืวามอีาการดังกลาวแลว 

  (๕) การกระทําอื่นใดท่ีประธานสภากําหนดไว 

  ขอ  ๑๓  ในเมื่อมกีารประชุมสภาเทศบาลมีมตใิหมีการประชุมลับสําหรับการประชุมคร้ังใด 

หรือชวงใดของการประชุม  ผูไดรับอนุญาตใหเขารวมการประชุมสภาเทศบาล หรือประชาชนซึ่งสามารถเขา

ฟงการประชุมสภาเทศบาลตามประกาศประธานสภาตามขอ  ๑๐  ตองออกจากหองประชุมสภาเทศบาล  

และหามมิใหเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลในคร้ังนั้นหรือชวงนั้น จนกวาท่ีประชุมสภาเทศบาลจะไดมีมติ

ยกเลกิการประชุมลับสําหรับการประชุมสภาเทศบาลคร้ังนัน้หรือชวงนัน้แลวเสยีกอน 

สวนท่ี  ๓  การเผยแพรการประชุมสภาเทศบาล 

  ขอ  ๑๔  ในการประชุมสภาเทศบาลคร้ังใด ๆ  ถามใิชการประชุมลับและเมื่อเปนการสมควร

ประธานสภาอาจจัดใหมกีารถายทอดสด  ภาพ  เสยีง  หรือท้ังภาพและเสยีง  อานทางระบบโทรทัศนวงจรปด  

ระบบเสยีงตามสาย  ระบบเสยีงไรสาย  หรือทางวทิยุชุมชน หรือโดยวิธกีารอื่นตามท่ีเห็นสมควร ก็ได  เพ่ือให

ประชาชนสามารถฟงการประชุมสภาเทศบาลในคร้ังดังกลาวไดโดยสะดวกตามสมควร 



-๔- 

การดําเนินการตามวรรคท่ีหนึ่ง  ใหเปนหนาท่ีของเลขานุการสภาดําเนินการตามท่ี

ประธานสภากําหนด 

  เพ่ือใหการดําเนินการของเลขานุการสภาตามวรรคสองเปนไปดวยความเรียบรอยมี

ประสิทธิภาพและโดยสะดวก  ใหผูบริหารมีคําสั่งใหเจาหนาท่ีของเทศบาลเปนผูชวยเหลือ และปฏิบัติงาน

ตามท่ีเลขานุการสภามอบหมาย 

หมวด  ๓ 

การรักษาระเบียบความสงบเรียบรอย 

  ขอ  ๑๕  ในเมื่อผูไดรับอนุญาตใหเขาฟงการประชุมสภาเทศบาล  หรือประชาชนซึ่งสามารถ

เขาฟงการประชุมสภาตามประกาศประธานสภาตามขอ  ๑๐  ละเลยไมปฏิบัติตามขอ  ๑๑  หรือกระทําการ

อันตองหามตามขอ  ๑๒  หรือกระทําการอันขัดตอความสงบเรียบรอยในการประชุมสภาเทศบาล  หรือไม

ปฏบัิตติามขอกําหนดของประธานสภา  ประธานสภามอีํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) สั่งใหผูนั้นปฏบัิติตามที่เห็นสมควร หรือสั่งใหหยุดการกระทํานัน้เสยี 

(๒) สั่งใหผูนัน้ออกจากท่ีประชุมสภาเทศบาลและตัดสทิธิการเขาฟงการประชุมในคร้ังนัน้เสยี   

ก็ได 

(๓) สั่งหามมใิหผูนัน้เขาฟงการประชุมสภาเทศบาล โดยมกีําหนดระยะเวลา 

กรณีท่ีผูใดขัดคําสั่งของประธานสภาหรือกอความไมสงบเรียบรอย  หรือกระทําการอันเสื่อม

เกยีรตขิองท่ีประชุมสภาเทศบาล  และในเมื่อประธานสภาไดสั่งใหผูนั้นออกจากท่ีประชุมแลว  แตผูนั้นขัดขืน  

ประธานสภามอีํานาจสั่งใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับแตงตัง้จากผูบริหารใหทําหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของการ

ประชุมสภาเทศบาล  นําตัวผูนัน้ออกจากที่ประชุมสภาเทศบาลหรือออกไปใหพนบริเวณสภาเทศบาลก็ได 

ขอ  ๑๖  คําสั่งของประธานสภาตามระเบียบนี้ใหถือเปนเด็ดขาด 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

   

 

 

            บุญถิ่น  ทุมภานนท 

      (นายบุญถิ่น   ทุมภานนท) 

         ประธานสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ 

 
 

 
 


