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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เวลา 13 .00 นาฬิกา 
ณ  หอประชุมเทศบาลต าบลบะหว้า 

 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวรัตมณีย์  บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 รัตมณีย์    
2 นายอุทัย  มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 อุทัย  
3 นายปรีชา  สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 ปรีชา  
4 นายวิมาน อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 วิมาน  
5 นายถนอม  งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 ถนอม  
6 นายอ าพร  มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 อ าพร    
7 นายพนมชัย  ค าพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 พนมชัย    
8 นายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 ดุสิต  
9 นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 เนตรอนงค์  
10 นายค าพา  นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 ค าพา    
11 นายอุทิศ ดวงสีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 อุทิศ  
12 นายวิลัย  วงสาเนาว ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 วิลัย  

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม    จ านวน         12 คน  
ผู้ลาประชุม      จ านวน          -  คน 
ผู้ขาดประชุม      จ านวน          -  คน 
 
 
      

                ตรวจแล้ว 
            นายดุสิต     แดงวิเศษ 
             นายพนมชัย ค าพิทักษ์ 
             นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ 
             นายปรีชา      สุดใจ 
             นายวิลัย       วงสาเนาว์ 
             นายอ าพร     มาตราช 
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ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าครั้งแรก วันที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายกานต์  กาญจนวงศ์สกุล นายอ าเภออากาศอ านวย กานต์  
2 นายปิยวัฒน์  ดวงเทียน ท้องถิ่นอ าเภออากาศอ านวย ปิยวัฒน์  
3 นายณัฐพงศ์  ไตรโยธี นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ณัฐพงศ์    
4 นายเกรียงไกร  ชัยรินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เกรียงไกร    
5 นางนงค์รัก  รัตนมาลี นักพัฒนาชุมชน นงค์รัก    
6 นายสุริยา  แก้วไพฑูรย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา /รักษาราชการแทน

หัวหน้าส านักปลัด 
สุริยา  

7 นายวิระพงษ์  พิมพ์กลม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า วิระพงษ์    
8 นางสาวนงค์ลักษณ์  หุนติราช ผู้ อ า นวยการกองคลั ง / รั กษาร าชการแทน

ปลัดเทศบาล 
นงค์ลักษณ์    
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เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 
    เมื่อสมาชิกสภาพร้อมกันแล้ว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 

   นายอ าเภออากาศอ านวยเดินเข้ามาห้องประชุมสภา สมาชิกสภาเทศบาล  
ยืนขึ้น นายอ าเภอจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายอ าเภอนั่งลง สมาชิก
สภาเทศบาลนั่งลง 

เลขานุการสภาชั่วคราว  อ่านประกาศอ าเภออากาศอ านวย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าครั้งแรก ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าครบตามจ านวน
แล้ว ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ด่วนที่สุด           
ที่ ลต 0012/5161 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 อาศัยอ านาจตามมาตรา 
24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบค าสั่งจังหวัด
สกลนคร ที่ 5885/2563 ลงวันที่  30 ตุลาคม 2563 นายอ าเภออากาศ
อ านวย จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าครั้งแรก       
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล) 
นายอ าเภออากาศอ านวย 

เลขานุการสภาชั่วคราว   กล่าวรายงานพิธีเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
   เรียน  ท่านนายอ าเภออากาศอ านวย 

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้าและนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ขึ้นเมื่อวันที่      
28 มีนาคม 2564 นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า ครบตามจ านวน (12 คน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น จึงขอน าเรียนแนะน าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ทั้ง 12 
ท่าน ดังนี้ 

          1. นางสาวรัตมณีย์  บูชาพันธ์     7. นายพนมชัย  ค าพิทักษ์ 
           2. นายอุทัย  มาตราช                 8. นายดุสิต แดงวิเศษ 
          3. นายปรีชา  สุดใจ                     9. นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ 
             4. นายวิมาน อุ่มอาสา                10.นายค าพา  นาขะมิ้น 
             5. นายถนอม  งิ้วไชยราช                11.นายอุทิศ ดวงสีจันทร์ 
             6. นายอ าพร  มาตราช           12.นายวิลัย  วงสาเนาว์ 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 24 วรรคสอง ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิก
สภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจ านวนแล้ว และให้  
ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

  นายอ าเภออากาศอ านวย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
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(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 วรรคสอง ประกอบค าสั่งจังหวัดสกลนคร    
ที่ 5885/ 2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง การมอบอ านาจให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดส่วนกลาง และนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนและก ากับดูแลแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า   
ครั้งแรก ในวันที่  6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือให้การประชุมสภา
เทศบาลด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอกราบเรียนเชิญท่าน
นายอ าเภออากาศอ านวย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ครั้งแรก ขอกราบเรียน
เชิญค่ะ 

นายอ าเภออากาศอ านวย กล่าวเปิดการประชุม ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ทุกท่าน 
ตามที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2477   
การปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาลจึงถือก าเนิดขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้น
มา ปีนี้เป็นปีที่ 87 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าทุกท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2564 ที่ผ่านมาและผ่านการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจาก     
พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบะหว้าให้เข้ามาสู่สภาเทศบาลแห่งนี้ 
ท่านทั้งหลาย หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชนบังเกิดขึ้น
แล้วนับตั้งแต่ท่านทราบผลการเลือกตั้ง สภาเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
ประชาชน โดยการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนและนโยบายที่ก าหนดไว้  การตั้งกระทู้ถามการตั้ง
คณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล        
เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล  การพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติต่างๆ หรือกิจการอ่ืนใดอันเป็น
อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล ด้วยความปรารถนาดี กระผมอยากเห็น
ความส าเร็จของการบริหารราชการการจัดท าบริการสาธารณะ          
ของเทศบาลต าบลบะหว้า ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชนใน พ้ืนที่  ขอให้ท่ านยึดหลักในการปฏิบัติหน้ าที่  ดั งนี้             
1.ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

2.ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสีย        
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระ ต่อปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
4.ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัด
แห่งอาณัติมอบหมายใดๆ  
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5.ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่ง
กฎหมาย หนักแน่นด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง 

ท้ายนี้ข้าพเจ้าขอน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาล   
ที่ 9 ซึ่งพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิต
และการท างานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า “บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ 
ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพ้ืนฐาน ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ     
คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่” 

ข้าพเจ้านายกานต์  กาญจนวงศ์สกุล  นายอ าเภออากาศอ านวย     
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้าครั้งแรก  ณ  บัดนี้ 

เลขานุการสภาชั่วคราว   เรียน นายอ าเภออากาศอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า      
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบล    
บะหว้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 7 ในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด
รองลงมาตามล าดับซึ่ งอยู่ ในที่ ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น เป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมน า
สมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนด และด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ในกรณีที่มี
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้วิธีจับสลากวิธีจับ
สลากเลือกประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล นายอ าเภอส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล ด าเนินการให้คนที่มีอายุสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน 
ว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอ าเภอจับสลาก ว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้
จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน มีจ านวนเท่ากับจ านวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้เป็น
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า 
“ไม่ได้เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว” 

    จากการตรวจสอบอายุของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ปรากฏว่า    
นายอ าพร มาตรราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1        
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เป็นผู้มีอายุสูงสุด คือ 66  ปี เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2498 จึงขอเชิญ         
นายอ าพร มาตราช ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า
ชั่วคราว ค่ะ 

เลขานุการสภาชั่วคราว   เรียน นายอ าเภออากาศอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า      
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบล     
บะหว้า  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 17 ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้อง
ปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล ว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

ประธานสภาชั่วคราว    เรียน  ท่านนายอ าเภอ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานสภา
เทศบาลชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาเทศบาลบะหว้า ครั้งแรก
ในวันนี้ ข้าพเจ้าขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   1.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ประกาศ    
ณ วันที่ 22 เมษายน 2564  

   2 .ประกาศคณะกร รมการการ เลื อกตั้ ง  เ รื่ อ ง  ผลการ เลื อกตั้ ง
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้ากล่าวค าปฏิญาณตน 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว    ข้าพเจ้าขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า กล่าวค าปฏิญาณตนตาม 

   ข้าพเจ้า นายอ าพร  มาตราช ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า   
ขอปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ว่าข้าพเจ้า          
จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย         
ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 3.1 เลือกประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
   ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ์

เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ์
รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ
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ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

   วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39        
(ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้น
ศีรษะ) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนนวิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง
ให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกัน
เสียก่อน ว่าจะให้ผู้ ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท า
บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้
ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

   ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว   ต่อไปจะด าเนินการเลือกประธานสภาเทศบาล ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 1 ท่าน พร้อมผู้รับรองไม่
น้อยกว่า 2 คน สมาชิกสภาเทศบาล มีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว      
นะครับ 

ผู้เสนอ   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน      
อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านสี่แยก
บริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ขอเสนอ นายอุทิศ  ดวงสีจันทร์ เป็นประธานสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ผู้รับรองคนที่ 1   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่ เคารพ ข้าพเจ้านายวิลัย        
วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่ 9 ขอรับรอง นายอุทิศ  ดวงสีจันทร์ เป็นประธานสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ  

ผู้รับรองคนที่ 2   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายค าพา    
นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่ 2 ขอรับรอง นายอุทิศ  ดวงสีจันทร์ เป็นประธานสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ  

ประธานสภาฯ ชั่วคราว   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนให้เป็นประธานสภา
เทศบาลอีกไหมครับ ข้าพเจ้าจะนับ 1-10 ถ้าไม่มีแล้ว ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลชั่วคราว ครับ 
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เลขานุการฯ ชั่วคราว   ผลการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า คือ นายอุทิศ ดวงสีจันทร์ 
เป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เห็นควร
น าเสนอนายอ าเภออากาศอ านวย เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว            พักการประชุม เพ่ือเสนอค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า
ต่อนายอ าเภออากาศอ านวย 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว            ค าสั่งอ าเภออากาศอ านวย  เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล           
ต าบลบะหว้า ที่ 182/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบล    
บะหว้า ตามที่ได้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เมื่อวันที่     
28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2564 แล้ว และนายอ าเภออากาศอ านวย อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบข้อ 6 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และค าสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 5885/2563 ลงวันที่   
30 ตุลาคม 2563 ได้ก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า             
มาประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าครั้งแรก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า นั้น ที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลบะหว้าครั้งแรกดังกล่าวมีมติ เลือก นายอุทิศ ดวงสี
จั น ท ร์  ส ม า ชิ ก ส ภ า เท ศ บ าล ต า บ ลบ ะห ว้ า  เ ข ต เ ลื อ กตั้ ง ที่  2                
เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า อาศัยอ านาจความใน มาตรา 20 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และค าสั่งจังหวัดสกลนคร    
ที่  5885/2563 ลงวันที่  30 ตุลาคม 2563 จึงแต่ งตั้ ง  นายอุทิศ              
ดวงสีจันทร์ เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้    
เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (นายกานต์ กาญจนวงศ์
สกุล) นายอ าเภออากาศอ านวย ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร  

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   ขอเชิญท่านอุทิศ ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า        
เป็นประธานในที่ประชุม และกล่าวในที่ประชุมก่อนจะด าเนินการเลือก
รองประธานสภาเทศบาล ค่ะ   

ประธานสภาเทศบาล            เรียนท่านนายอ าเภอ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี      
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

 
ประธานสภาเทศบาล   3.2 เลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
            ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาชั่วคราว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
            ข้อ 11 เมื่ อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง

ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่น



10 
 

น าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญให้ประธานสภา
ท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ าเภอ
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 

            ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้
สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรอง
ประธานท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นใน
ล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี 

            ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น        
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ที่ประชุม             รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปจะด าเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญสมาชิกสภา

เทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 1 ท่าน พร้อมผู้รับรองไม่
น้อยกว่า 2 คน สมาชิกสภาเทศบาล มีสิทธิ์ รับรองได้เพียงครั้งเดียว      
นะครับ 

ผู้เสนอ   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่ เคารพ ข้าพเจ้านายวิลัย        
วงสาเนาว์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้ งที่  2         
บ้านบะหว้า หมู่ที่  9 ขอเสนอ นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ เป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ผู้รับรองคนที่ 1   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายปรีชา สุดใจ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้ งที่  1 บ้านเม่นน้อย         
หมู่ที่  4 ขอรับรอง นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ เป็นรองประธานสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ผู้รับรองคนที่ 2   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านาย อุทัย        
มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่  8 ขอรับรอง นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ เป็นรองประธานสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนให้เป็นรองประธานสภา
เทศบาลอีกไหมครับ ข้าพเจ้าจะนับ 1-10 ถ้าไม่มีแล้ว ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลชั่วคราว ครับ 

เลขานุการฯ ชั่วคราว   ผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลสภาเทศบาลต าบลบะหว้า         
คือนางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ เป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า ค่ะ 

 
ประธานสภาเทศบาล   3.3 เลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 

            ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมาย          
ทีเ่กี่ยวข้อง ครับ 

เลขานุการสภาชั่วคราว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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            ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว         
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

            ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น       
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

            ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่ นนั้นคนหนึ่ ง  เป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

            ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม  
วรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

ที่ประชุม            รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปจะด า เนินการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้ า            

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล/พนักงาน
เทศบาลจ านวน 1 ท่าน พร้อมผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน สมาชิกสภา
เทศบาล มีสิทธิ์รับรองได้เพียงครั้งเดียวนะครับ 

ผู้เสนอ   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายค าพา     
นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า   
หมู่ที่  2 ขอเสนอ นายวิมาน อุ่มอาสา เป็น เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

ผู้รับรองคนที่ 1   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายพนมชัย    
ค าพิทักษ ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอรับรอง นายวิมาน อุ่มอาสา เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

ผู้รับรองคนที่ 2   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายถนอม      
งิ้ ว ไชยราช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้ งที่  1         
บ้านวังม่วง  หมู่ที่ 8 ขอรับรอง นายวิมาน อุ่มอาสา เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนให้เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลอีกไหมครับ ข้าพเจ้าจะนับ 1-10 ถ้าไม่มีแล้ว ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลชั่วคราว ครับ 

เลขานุการฯ ชั่วคราว   ผลการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลสภาเทศบาลต าบลบะหว้า คือนาย
วิมาน อุ่มอาสา เป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบล     
บะหว้า ค่ะ 

ที่ประชุม            รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
ประธานสภาเทศบาล   ต่อไป ข้าพเจ้าขอปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 

พ.ศ. 2564 จะเริ่มเมื่อใด จ านวนกี่สมัย และแต่ละสมัยมีก าหนดกี่วัน     
กับการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป      
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มีก าหนดกี่วัน ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม
สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาล
ก าหนด ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มา
ประชุมครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลครบตามจ านวนแล้ว และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา
เทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

    กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลา
ในวรรคสอง หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภา
เ ท ศ บ า ล ไ ด้  ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด อ า จ เ ส น อ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 

   สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

   ข้อ 11 เมื่ อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

    (2) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน 
กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

    ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11    
มาบังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท า
เป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่ เปิดเผย               
ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุม
สามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว          
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น หรือใน
สมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านางสาวรัตมณีย์ 
บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านบะยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ข้าพเจ้าขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 
ดังนี้ 
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   1. สมัยที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 
11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

   2. สมัยที่ 3 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 2 
สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

   3.สมัยที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

   การก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี 2565 ใน
วันที่ 24 มกราคม 2565 (สมัยแรก) มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 
มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

ประธานสภาเทศบาล   มีท่านใดจะเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีข้าพเจ้าก็ขอมติที่ประชุมสภา  
แห่งนี้ ท่านใดเห็นควรก าหนดสมัยประชุม ตามที่ท่านรัตมณีย์ บูชาพันธ์ 
เสนอได้โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะด้วย ครับ 

มตทิี่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล   เข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืนๆ มีใครจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ไหมครับ เรียนเชิญ    

ท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ตามค ากล่าว
ของนายอ าเภอ ใน ข้อ 1-5 มีดังนี้  

 1.ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
2.ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
3.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระ ต่อปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
4.ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัด
แห่งอาณัติมอบหมายใดๆ  
5.ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่ง
กฎหมาย หนักแน่นด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง 
ดังนั้นแล้วหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของ
ตนโดยบริสุทธิ์ ใจ ไม่อยู่ ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ         
ตรวจสอบและควบคุมการท างานของฝ่ายบริหาร ครับ 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ข้าพเจ้านายเกรียงไกร ชัยรินทร์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขอน าเรียนที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า งานการเจ้าหน้าที่ขอรูปถ่าย ชุดสีกากี ขนาด 1*1.5 นิ้ว   
ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือที่จะน ามาท าบัตรพนักงาน   
ของรัฐ ครับ  

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายกเทศมนตรี
ต าบลบะหว้า เรียนเชิญพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
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บะหว้าร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ในวันที่  7 พฤษภาคม 2564           
ณ หอประชุมเทศบาลต าบลบะหว้า ด้วยกันครับ 

ประธานสภาเทศบาล  มีท่ านใดจะเสนอเรื่อง อ่ืนๆ อีกหรือไม่  ถ้า ไม่มีข้าพเจ้านายอุทิศ           
ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอปิดประชุมสภา      
ครั้งแรก วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ครับ 

 
 
ปิดประชุม เวลา 16 .00 นาฬิกา 

 

(ลงชื่อ)       วิมาน              อุ่มอาสา   ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นายวิมาน            อุ่มอาสา ) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 

 
 
                          (ลงชื่อ)     อุทิศ             ดวงสีจันทร์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นายอุทิศ             ดวงสีจันทร์ ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
    


