
 
 
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม พ.ศ. 2563 

********************* 
 

  ด้วยสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้เห็นชอบระเบียบ เรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาเทศบาลเทศบาลต าบลโพธิ์งาม พ.ศ.2563 เมื่อวันที่.......พฤศจิกายน 2563 เพ่ือให้
ประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสเข้ารับฟังการประชุมสภาและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  

  ในการนี้ เพ่ือให้การเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงขอให้ปฏิบัติตามระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ตามระเบียบที่แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
     ประกาศ    ณ    วันที่     1      ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

                                                                 
 
     (นางสาวพิมพ์พรรณ มหาเมฆนันท์) 
              ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม  
เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษา 

ของสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม  พ.ศ.  2563 
******************************* 

 
  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ  24 วรรค สาม และ ข้อ 117 วรรค สี่  แห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สภาเทศบาลต าบล
โพธิ์งาม จึงได้ออกระเบียบ เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบล 
โพธิ์งาม พ.ศ. 2563 โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ในการประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจ าป ี
พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม  พ.ศ.  2563 

  ข้อ  2 ให้ใช้ระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม พ.ศ.2563 นี้ เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล 
ต าบลโพธิ์งาม  

  ข้อ  3 ผู้ประสงค์เข้ารับฟังการประชุมต้องมีหนังสือขออนุญาต หรือยื่นค าร้องตามแบบที่แนบ
ท้ายระเบียบนี้ ต่อประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วัน เมื่อประธานอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้ 
  กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ 
ทั้งนี้ ต้องระบุถึงจ านวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย ตามแบบทีแ่นบท้ายระเบียบนี้ 
  กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ านวนมากและไม่สามารถจัดให้
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือ
คณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร หรือจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุม  
หรือในบริเวณใกล้เคียง โดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

  ข้อ 4 ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้  
   (1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
   (2) ลงลายมือชื่อก่อนเข้ารับฟังการประชุม 
   (3) นั่งหรืออยู่ประจ าในที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
   (4) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระท าให้เสื่อมเกียรติของที่ประชุม
หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม  
   (5) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อ่ืนใด 
ที่อาจรบกวนการประชุม  
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   (6) ไม่น าอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
   (7) ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่ทางราชการได้จัดไว้ให้ 
   (8) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามที่สั่ง 
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

  ข้อ 5. ในขณะที่ก าลังด าเนินการประชุมสภาเทศบาลหากมีผู้ใดละเมิดระเบียบนี้ตามที่ก าหนด 
ไว้ใน ข้อ 4. ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม มีอ านาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด หรือให้กล่าวค าขอ
ขมาในที่ประชุม หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามครั้ง
นั้นโดยจะมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ 
  ในกรณีประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามสั่งให้ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดตาม ข้อ 4. ออกไปจากห้อง
ประชุม หากผู้นั้นขัดขืนประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามมีอ านาจสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่ตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ท าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาท้องถิ่นน าตัวผู้นั้นออกจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่นหรือออกไป
ให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้ 

  ข้อ 6. ค าสั่งประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามใน ข้อ 5. นี้ให้เป็นเด็ดขาด 

  ข้อ 7. ในกรณีที่สภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามมีมติให้เป็นการประชุมลับผู้เข้าฟังการประชุมทุกคน
จะต้องออกจากที่ประชุม 

  ข้อ 8. ให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) จัดเตรียมแบบค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   (2) รวบรวมค าร้องขอเข้ารับฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
พิจารณาอนุญาต และแจ้งให้ผู้ขอเข้ารับฟังการประชุมทราบ 
   (3) จัดที่นั่งและอ านวยความสะดวกแก้ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 

   
 
    ประกาศ   ณ  วันที่   1   ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
 

                        
 

                     (นางสาวพิมพ์พรรณ มหาเมฆนันท์) 
                    ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 



 
ค ำร้องขอเข้ำฟังกำรประชุมและกำรปรึกษำของสภำเทศบำลต ำบลโพธิ์งำม 

 
 

      วันที่............................................................................. 
 
    

   ข้าพเจ้า..................................................................................อายุ ......................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................ถนน.........................................ต าบล........................................ ............................ 
อ าเภอ...........................................จังหวัด...................... ..............................และคณะฯ  จ านวน...............คน  
ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมค าร้องขอนี้ มีความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม
..................................... ...............ในวันที่..............เดือน..........................................พ.ศ...............................
ตั้งแต่เวลา....................................น. โดยข้าพเจ้า/และคณะฯ ยินดีปฏิบัติตามระเบียบของสภาเทศบาลต าบล
ต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
พ.ศ. 2563 ทุกประการ 
 

 
 
         (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ขอ 
                  (...........................................................) 
 

ควำมเห็นของเลขำนุกำรสภำ 
    อนุญาต    ไม่อนุญาต     
 เหตุผล............................................................................................................................................ ........... 
....................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ....................................... 
 
         (ลงชื่อ)............................................................... 
                               
 
                           
 

ควำมเห็นของประธำนสภำเทศบำลต ำบลโพธิ์งำม 
   อนุญาต    ไม่อนุญาต     
 เหตุผล.................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................................................................................................... ................ 
 
         (ลงชื่อ)............................................................... 
                        
           
 
หมำยเหตุ    ประธำนสภำอนุญำตให้เข้ำร่วมก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 2 วัน 



รายชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม สมัยประชุม..................................................................
ในวันที่..................เดือน..........................................พ.ศ...............................ตั้งแต่เวลา....................................น.  
แนบหนังสือ/ค าร้องขอฉบับลงวันที่.......................เดือน...................................พ.ศ.................... ........................ 
  
ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    
29.    
30.    
31.    
32.    



 


