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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 2/2563 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 
เวลา 09.30  นาฬิกา 

ณ  หอประชุมเทศบาลต าบลบะหว้า 
 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางทวี   ศักดิ์ศินานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ทวี  
2 นายกาด   ดวงสีจันทร์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า กาด  
3 นางสาวรัตมณีย์  บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 รัตมณีย์  
4 นายนิพนธ์   จันทา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 นิพนธ์  
5 นายศักดิ์ฎาอภิวรรษ ประทุมมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 ศักดิ์ฎาอภิวรรษ  
6 นายสมโผน   เฟือยงาราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 สมโผน  
7 นายสุวิช      ผาอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 สุวิช  
8 นายดุสิต     แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 ดุสิต  
9 นายอุทิศ     ดวงสีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 อุทิศ  
10 นายวิลัย     วงสาเนาว ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 วิลัย  
11 นายล าไพ    ดาค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 ล าไพ  
12 นายพรนรินทร์  ภูครองหิน เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า พรนรินทร์ พนักงานเทศบาล 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม    จ านวน  11 คน 
ผู้ลาประชุม      จ านวน   - คน 
ผู้ขาดประชุม      จ านวน   - คน 
 
            
             

              ตรวจแล้ว 
          นายอุทิศ     ดวงสีจันทร์ 
          น.ส.รัตมณีย์ บูชาพันธ์ 
          นายล าไพ    ดาค า 
          นายสุวิช      ผาอินทร ์
          นายวิลัย     วงสาเนาว ์
          นายดุสิต     แดงวิเศษ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2563 วันที ่3 กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายแทนมูล   มุงคุณ นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า แทนมูล  
2 นายไสว  เพ่ือนใบลี รองนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ไสว  
3 นายเหงี่ยม  เถาโคตรศรี รองนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เหงี่ยม  
4 นายบุญยงค์  ชาติห้าวหาญ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า บุญยงค์  
5 นายสัญญา  เพลิศแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า สัญญา  
6 นางรัชนี  เดชะค าภู ปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า รัชนี  
7 นายวัฒนา  ศรีสุทัศน์ ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลต าบลบะหว้า วัฒนา  
8 นางสาวนงค์ลักษณ์  หุนติราช ผู้อ านวยการกองคลังเทศบาลต าบลบะหว้า นงค์ลักษณ์  
9 นายสุริยา  แก้วไพฑูรย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า สุริยา  
10 นางสาวละอองดาว นาโควงค์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ละอองดาว  
11 นางวิภารัตน์  ค าทองไชย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ วิภารัตน์  
12 นางสาวอศิวมล บุษราคัม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อศิวมล  
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เริ่มประชุมเวลา         09.30 นาฬิกา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           เรียน ผู้บริหารเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 

และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ก็ครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้านางทวี 
ศักดิ์ศินานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้ า  สมัยสามัญ สมัยที่ ส าม ครั้ งที่  2 /2563            
วันที่ 3 กันยายน 2563 เข้าสู่ระเบียบวาระ ที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้ง
เพ่ือทราบ 

เรื่องที่ 1 การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่ ง ได้ประชุมผู้ ใหญ่บ้านทั้ง  9 หมู่บ้ าน         
อยากให้จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดอยู่ 5 หมู่บ้าน แล้วก็ไม่อยาก
ให้จัดอยู่ 4 หมู่บ้าน โดยเราจะได้มีการปรึกษาหารือในที่ประชุมต่อไป 

เรื่องที่ 2 เมื่อวันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้มีเจ้าหน้าที่ส านัก
ยุติธรรมจากจังหวัดสกลนคร มาตรวจเยี่ยม ประเมิน ศูนย์ยุติธรรม
เทศบาลต าบลบะหว้า พอเมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ก็มีประชาชน
เข้ามาร้อง เพ่ือให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งคณะกรรมการได้ท าหนังสือต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้ให้ทั้งสองฝ่ายเข้ามาไกล่เกลี่ยกันที่ศูนย์
ยุติธรรมต าบลบะหว้า ก็มีสารวัตร สถานีต ารวจโพนแพงเข้ามาร่วมรับฟัง
ด้วย แล้วก็มีคณะกรรมการ 5 ท่าน แล้วก็คู่กรณีทั้งสองฝ่าย วันนั้นรู้สึกว่า
ห้องเราที่ไกล่เกลี่ย แออัดมาก อยากสอบถามทางท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลบะหว้า ว่ามีงบประมาณในการจัดท าศูนย์ยุติธรรมต าบลบะหว้า
หรือไม่ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ค่ะ  

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายแทนมูล  
มุงคุณ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ขอน าเรียนในส่วนเรื่อง
งบประมาณ ประจ าปี 2563 ซึ่งยังขาดอยู่ในศูนย์ยุติธรรม ก็ขาดในเรื่อง
ต้นแบบ เรื่องแบบ เงินมีไหม เมื่อวานได้รับแจ้งจากหัวหน้าส่วนการคลัง
ว่ายังขาดอยู่ สี่ล้านกว่าบาท ในเรื่องการแข่งขันกีฬา ซึ่งการโหวตไม่ใช่
กฎหมาย การโหวตของกีฬาวันนั้น ข้าพเจ้ากลับมาไม่ทัน ถ้าข้าพเจ้า
กลับมาทันการโหวตวันนั้นจะไม่แพ้ ซึ่ง 5 หมู่บ้าน ไม่ให้คุณจัด แต่อีก 4 
หมู่บ้านที่เขาพร้อม เขาอยากจัด เมื่อวานข้าพเจ้าก็ได้ประชุมประจ าเดือน 
ก็คุยกับผู้อ านวยการกองการศึกษาว่าเราจะท ายังไง ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้
ผู้อ านวยการกองการศึกษาไปดูว่าเราจะเปิดภายในหมู่บ้านได้ไหม ตัวนี้
ข้าพเจ้าได้ก าชับไปแล้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษาจะน าเรียนภายหลัง  
ครับ  

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่องท่ี 3 ตอนนี้คือในเขตต าบลบะหว้าเราได้มีโรคระบาดในสัตว์ (กระบือ) 
ได้ล้มตายไปเยอะ แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตเราเฝ้าระวังแล
หาทางป้องกันด้วยค่ะ ต่อไปข้าพเจ้าขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2  
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ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรียนเชิญประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่  1 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต    
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม การตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม  
ครั้ งที่  1  ประจ าปี  พ .ศ .  256 3  เมื่ อ วั นที่  17  สิ งหาคม  2563 
คณะกรรมการทั้ง 6 ท่าน ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่       
21 สิงหาคม 2563 ไม่มีผิดตกครับ ท่านประธาน  

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี ข้าพเจ้าก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม   
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจ าปี   
พ.ศ. 2563 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ค่ะ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อพิจารณา  

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า          การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 วาระที่สอง ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงให้
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าในที่ประชุมได้รับทราบด้วยค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพนายดุสิต  แดงวิเศษ  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้ า  เขต 2  บ้ านบะหว้า  หมู่ที่  7       
ข้าพเจ้าประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ ได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ในส่วนของร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตาม ข้อ 50 และข้อ 110 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554 คณะกรรมการแปรญัตติ ร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงขอสรุปย่อโดย
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผู้เสนอค าแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามรายละเอียดดังนี้  

     ผู้เสนอค าแปรญัตติขอปรับลด 
       1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 330,000 บาท ขอปรับลด 6,000 
บาท คงเหลือ 324,000 บาท 
2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ตั้งไว้ 150,000 บาท ขอปรับ
ลด 10,000 บาท คงไว้ 140,000 บาท  
3.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 300,000 บาท ขอปรับลด 100,000 
บาท คงเหลือ 200,000 บาท 
4.วั สดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น  ตั้ ง ไว้  360 ,000 บาท ขอปรับลด        
50,000 บาท คงไว้ 310,000 บาท 
2. งานบริหารงานคลัง 
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 400,000 บาท ขอปรับลด 20,000 
บาท คงเหลือ 380,000 บาท 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
-โครงการขยายไฟฟ้า แรงต่ า บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต าบลบะหว้า อ าเภอ 
อากาศอ านวย จังหวัด สกลนคร จ านวน 144,000 บาท มติที่ประชุมตัด
ทั้งหมด จ านวน 144,000 บาท  
-โครงการขยายไฟฟ้า แรงต่ า บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ต าบลบะหว้า อ าเภอ 
อากาศอ านวย จังหวัด สกลนคร จ านวน 144,000 บาท มติที่ประชุมตัด
ทั้งหมด จ านวน 144,000 บาท 
4. แผนงานการศึกษา 
1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 450,000 บาท ขอปรับลด 6,000 
บาท คงเหลือ 444,000 บาท   
มติคณะกรรมการแปรญัตติให้ปรับลด  พอสรุปได้ดังนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป ปรับลด 166,000 บาท 
แผนงานบริหารงานคลัง           ปรับลด 20,000   บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  ปรับลด 288,000 บาท 
แผนงานการศึกษา  ปรับลด  6,000   บาท 
รวมการปรับลดทั้งสิ้น จ านวนเงิน 480,000 บาท  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ทั้งสิ้น 
จ านวนเงิน 45,300,000 บาท  การตัดทั้งโครงการ การปรับลดและการ
แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งสิ้น 480,000 บาท คงเหลือ 44,820,000 บาท 
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ดังนั้น คณะกรรมการได้มีการเสนอให้ผู้บริหารน าโครงการเข้ามาทดแทน
ในงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ จ านวนเงินที่ตัดออกไป ดังนี้  
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป พร้อมฝา
ปิด บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร บริเวณซอยตรงข้ามศาลหลักเมือง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ติดตั้งบ่อพักน้ าพร้อมฝาปิดส าเร็จรูป จ านวน 1 บ่อ ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 81.00 เมตร ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน
ป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็ก 
ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล     
ต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 13/2563  ก าหนดแล้วเสร็จ  45  วัน 
งบประมาณท้ังสิ้น 150,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป พร้อม    
ฝาปิด บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร บริเวณซอยสี่แยกข้างวัดศรีสมพร ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ติดตั้งบ่อพักน้ าพร้อมฝาปิดส าเร็จรูป จ านวน 1 บ่อ ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 77.00 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน 
ป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็ก 
ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล   
บะหว้าก าหนด  แบบเลขที่  15/2563 ก าหนดแล้ ว เสร็จ  45 วัน 
งบประมาณท้ังสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ในส่วนของแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง /แผนงานเคหะ
และชุมชน/แผนงานการศึกษา/ จึงขอสงวนสิทธิการเสนอความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ตลอดจนขอสงวนสิทธิค าแปร 
ญัตติ จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพ่ือสภาเทศบาลต าบลบะหว้า จะได้
พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ     
ในส่วนของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 ตามแผนงานต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม ข้อ 50 และข้อ 110 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จึงขอสรุปย่อ โดยได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง ในร่าง    
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 ของ    
ผู้เสนอค าแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ไปแล้วนั้น ต่อไป
เป็นการลงมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ในวาระท่ี 2 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           1.รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 330,000 บาท ขอปรับลด     
6,000 บาท คงเหลือ 324,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า
ท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะ
ด้วยค่ะ 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบจ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  นางทวี ศักดิ์ศินานนท์  
นายดุสิต แดงวิเศษ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 1.รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 330,000 บาท ได้โปรด    
ยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า            2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ตั้งไว้ 150,000 บาท ขอปรับ

ลด 10,000 บาท คงเหลือ 140,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
บะหว้าท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ ได้โปรดยกมือพ้น
ศีรษะด้วยค่ะ   

มติที่ประชุม เห็นชอบ  1 เสียง นายนิพนธ์  จันทา 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ตั้งไว้ 150,000 บาท    
ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ   

มติที่ประชุม เห็นชอบจ านวน 8 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  นางทวี ศักดิ์ศินานนท์  
นายดุสิต แดงวิเศษ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า            3.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 300 ,000 บาท ขอปรับลด 100,000 
บาท คงเหลือ 200,000 บาท  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ      

มติที่ประชุม เห็นชอบ 1 เสียง นายนิพนธ์  จันทา 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 3.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 300,000 บาท ได้โปรดยกมือพ้น
ศีรษะด้วยค่ะ      

มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  นางทวี ศักดิ์ศินานนท์  นายดุสิต 
แดงวิเศษ 

 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 4.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 360 ,000 บาท ขอปรับลด 50,000 

บาท คงเหลือ 310,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ    

มติที่ประชุม เห็นชอบ 1 เสียง นายนิพนธ์  จันทา 
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ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 4.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 360,000 บาท  ได้โปรดยกมือ
พ้นศีรษะด้วยค่ะ    

มติที่ประชุม เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  นางทวี ศักดิ์ศินานนท์  นายดุสิต 
แดงวิเศษ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  2.งานบริหารงานคลัง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 400,000 บาท ขอปรับลด 20,000 

บาท คงเหลือ 380,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ      

มติที่ประชุม เห็นชอบ 1 เสียง นายวิลัย วงสาเนาว์ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม งานบริหารงานคลัง     

1.รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 400,000 บาท ได้โปรดยกมือพ้น
ศีรษะด้วยค่ะ      

มติที่ประชุม เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  นางทวี ศักดิ์ศินานนท์  นายดุสิต 
แดงวิเศษ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 3.แผนงานเคหะและชุมชน 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า -โครงการขยายไฟฟ้า แรงต่ า บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต าบลบะหว้า อ าเภอ

อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร จ านวน 144,000 บาท มติที่ประชุมตัด
ทั้งหมด จ านวน 144,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ   

มติที่ประชุม เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  นางทวี ศักดิ์ศินานนท์  นายดุสิต 
แดงวิเศษ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม แผนงานเคหะและ
ชุมชน โครงการขยายไฟฟ้า แรงต่ า บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร จ านวน 144,000 บาท ได้โปรดยก
มือพ้นศีรษะดว้ยค่ะ 

มติที่ประชุม                 ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า -โครงการขยายไฟฟ้า แรงต่ า บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ต าบลบะหว้า อ าเภอ

อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร จ านวน 144 ,000 บาท มติที่ประชุมตัด
ทั้งหมด จ านวน 144,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  นางทวี ศักดิ์ศินานนท์  นายดุสิต 
แดงวิเศษ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม แผนงานเคหะและ
ชุมชนโครงการขยายไฟฟ้า แรงต่ า บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร จ านวน 144,000 บาท ได้โปรดยก
มือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม ไม่มี 
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ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  2.แผนงานการศึกษา  
 1.รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 450,000 บาท ขอปรับลด 6,000 

บาท คงเหลือ 444,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 
ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  นางทวี ศักดิ์ศินานนท์  นายดุสิต 
แดงวิเศษ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม แผนงานการศึกษา    
ตั้งไว้ 450,000 บาท ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  รวมการตัดทั้งโครงการและปรับลดทั้งสิ้น จ านวนเงิน 300,000 บาท 

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้มีการเสนอให้ผู้บริหารน า
โครงการเข้ามาทดแทนในงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จ านวนเงินที่ตัดออกไป ตามที่ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าทราบแล้ว นั้น ต่อไปเป็นการลงมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ในวาระที่ 2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็กส าเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบ แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป พร้อมฝา
ปิด บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร บริเวณซอยตรงข้ามศาลหลักเมือง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร     
ลึก 0.60 เมตร ติดตั้งบ่อพักน้ าพร้อมฝาปิดส าเร็จรูป จ านวน 1 บ่อ ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 81.00 เมตร ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อน
ด าเนินงานป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ป้ายเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขท่ี 13/2563  ก าหนดแล้วเสร็จ  45  
วัน งบประมาณทั้งสิ้น 150,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)      
ได้โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นางทวี ศักดิ์ศินานนท์ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต าบล    
บะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร บริเวณซอยตรงข้ าม
ศาลหลักเมือง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ติดตั้งบ่อพักน้ า
พร้อมฝาปิดส าเร็จรูป จ านวน 1 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 81.00 
เมตร ติดตั้ ง ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงานป้ายไวนิล ขนาด 
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1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 
เมตร จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด     
แบบเลขที่ 13/2563  ก าหนดแล้วเสร็จ  45  วัน งบประมาณทั้งสิ้น 
150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ได้โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
ด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป พร้อม       
ฝาปิด บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร บริเวณซอยสี่แยกข้างวัดศรีสมพร ขนาดกว้าง 0.60 เมตร      
ลึก 0.60 เมตร ติดตั้งบ่อพักน้ าพร้อมฝาปิดส าเร็จรูป จ านวน 1 บ่อ ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 77.00 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน 
ป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็ก 
ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล   
บะหว้าก าหนด  แบบเลขที่  15/2563 ก าหนดแล้ว เสร็จ 45 วัน 
งบประมาณท้ังสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ได้โปรดยก
มือขึ้นพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง นางทวี ศักดิ์ศินานนท์ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ต าบล    
บะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร บริเวณซอยสี่แยกข้างวัด
ศรีสมพร ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ติดตั้งบ่อพักน้ าพร้อมฝา
ปิดส าเร็จรูป จ านวน 1 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 77.00 เมตร ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน ป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน     
1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด  แบบเลขที่ 
15/2563 ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ได้โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าเห็นชอบในวาระที่ 2 ผ่านไป

แล้ว รวมการปรับลดทั้งสิ้น จ านวน 300,000 บาท แต่ได้น าโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านวัง
ม่วง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 โครงการละ 150,000 บาท งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น 300,000 บาท มาทดแทนโครงการที่ตัดออกไปดังกล่าว ร่างเดิมเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ทั้งสิ้น 
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45,300,000 บาท ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งไว้ทั้งสิ้น 45,300,000 บาท 

 ต่อไปข้าพเจ้าขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4  การพิจารณาร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า (วาระที่สาม การลงมติ) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณตั้งไว้ 45,300,000 บาท ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เห็นชอบให้ตราเป็นเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ
ตั้งไว้ 45,300,000 บาท ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการ

เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 1 รับหลักการ) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ชี้แจงการพิจารณาร่างเทศ

บัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. 2563 ค่ะ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายแทนมูล  
มุงคุณ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ พร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือ
โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้
เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ  ตาม
รายละเอียดดังนี้ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 
หลักการ ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
เหตุผล การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้
เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ในชุมชน จะสามารถป้องกัน   
ไม่ให้เกิดปัญหาหรือเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการ
รักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน     
และสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรก าหนด
เขตการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงตราเทศบัญญัตินี้  ร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้าเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. 2563 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการ
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เลี้ ยงหรือปล่อยสัตว์  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
ประกอบมาตรา 29  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เทศบาลต าบลบะหว้า โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลต าบลบะหว้า และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงตรา
เทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563” 
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลบะหว้า ตั้งแต่เมื่อได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลบะหว้าแล้วเจ็ดวัน 
ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสัตว์ให้
เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อย
ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
“สถานที่ เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์       
หรือสถานที่ ในลักษณะอ่ืนที่ ใช้ ในการควบคุมสัตว์ที่ เลี้ยง ทั้ งนี้ ให้
หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดิน ซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มี
พ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 
“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสัตว์ ทั้งนี้
ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสัตว์ด้วย 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงาน ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

     “เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลต าบลบะหว้า 
ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  รักษาการให้เป็นไปตามเทศ
บัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
หมวด 1 บททั่วไป 
ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่
เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ดังต่อไปนี้เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
(1)ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบาง
ประเภทโดยเด็ดขาด ดังนี้ 
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1.1) เขตพ้ืนที่เทศบาลเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังต่อไปนี้
โดยเด็ดขาด 
 (ก) งูพิษและงูที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง 
 (ข) ปลาปิรันยา 
 (ค) คางคกไฟ 
 (ง) สัตว์ดุร้ายต่างๆ 
 (จ) สัตว์มีพิษร้ายต่างๆ 
 (ฉ) สัตว์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย 
ความในข้อ 5 (1) 1.1 เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เลี้ยงได้ใน
กรณีที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

  1.2) โรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบะหว้า 
                                  1.3) สถานที่ราชการในต าบลบะหว้า 

1.4) สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์อย่าง  เด็ดขาด 
(2) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ านวนที่ก าหนด 

ดังนี้ 
2.1) พ้ืนที่บ้านเรือนอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย

สุนัขเกินจ านวน  10  ตัว ต่อครัวเรือน 
2.2) พ้ืนที่บ้านเรือนอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย

แมวเกินจ านวน 10 ตัว ต่อครัวเรือน 
ข้อ 6 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่
ประเภท และชนิดของสัตว์ โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ 
มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
(2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูก
สุขลักษณะ เป็นประจ า ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็น
รบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
(3) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูก    
สุขลักษณะ เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค 
ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการ
ปนเปื้อนของแหล่งน้ า 
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(4) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจาก
เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
(5) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงใน
สถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมีป้ายเตือนให้
ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 
(6) เมื่อน าสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
ของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้เจ้าของสัตว์พก
บัตรหรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ และต้องจัดการมูลสัตว์หรือของ
เสียอันเกิดจากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

      (7) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
      (8) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญต่อผู้อื่น 

 (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของ
เทศบาล 
หมวด 2 การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 

ข้อ 7 การข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 
(1) ให้เจ้าของสุนัขหรือแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขหรือแมวทุกตัวที่
อยู่ในครอบครองต่อเทศบาล และรับบัตรประจ าตัวสุนัขหรือแมว หรือ
สัญลักษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเทศบาลก าหนด 
(2) หากเจ้าของสุนัขหรือแมวต้องการมอบสุนัขหรือแมวหรือเปลี่ยนแปลง
ความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อเทศบาลภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันที่มอบสุนัขหรือแมวหรือมีการเปลี่ ยนแปลงความเป็นเจ้าของ      
เพ่ือด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัขหรือแมว หรือสัญลักษณ์ หรือ
วิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัขหรือแมว 
(3) ในกรณีที่มีสุนัขหรือแมวเกิดใหม่  ให้เจ้าของสุนัขหรือแมว ด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนภายในหกสิบวัน และต้องจัดการให้สุนัขหรือแมวนั้นได้รับการ
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
(4) กรณีที่เจ้าของสุนัขหรือแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขต
เทศบาลโดยถาวร หรือสุนัขหรือแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัข
หรือแมวต้องด าเนินการแจ้งให้เทศบาลทราบภายในสิบห้าวันนับแต่มีการ
ย้ายสุนัขหรือแมว ออกนอกเขตเทศบาลโดยถาวร หรือวันที่สุนัขหรือแมว
ตาย 
ข้อ 8 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
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(1) ให้เจ้าของสุนัขหรือแมว ต้องจัดการให้สุนัขหรือแมวทุกตัวได้รับการ
ฉีดวัคซีนจากสัตว์แพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ 
หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการ
เมื่อสุนัขหรือแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่เดือน และ
ต้องจัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
ใบรับรองการฉีดวัคซีน 
(2) หากเจ้าของสุนัขหรือแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัขหรือแมวใน
ครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัขหรือแมวไว้ และแจ้งต่อ
เทศบาลทันที เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 
(3) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนที่ตามประกาศเขต
โรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัขหรือแมวท าการควบคุมสุนัขหรือแมวไว้ 
ณ สถานที่เลี้ยงจนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
หมวด 3 อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 9 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็น
การฝ่าฝืน ข้อ 5  โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
กักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่
มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็น
ของเทศบาล แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์นั้นหรือ
สัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการ
ขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลา
ดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่าย
ในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์  

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง 
และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาล
ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริง 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็น
โรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้ 
ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เ พ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44  วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2560   ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลบะหว้า  ดังนี้ 
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค า
ชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
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(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ
พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัติ  หรือตามกฎหมาย ในการนี้ ให้มีอ านาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 
(3) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้
ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย 
หมวด 4  บทก าหนดโทษ 

ข้อ 11 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  มีโทษปรับไม่เกิน     
หนึ่งพันบาท  
บทเฉพาะกาล 
ข้อ 12 เจ้าของสัตว์ใดเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ชนิดหรือประเภทที่ต้องห้าม
ตามข้อ 5 (1) 1.1 หรือเกินจ านวนที่เทศบัญญัตินี้ก าหนดไว้ก่อนวันที่เทศ
บัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ต้องแจ้งให้เทศบาลทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
ข้อ 13 เจ้าของสุนัขหรือเจ้าของแมวที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวไว้ก่อนวันที่เทศ
บัญญัตินี้มีผลใช้บังคับต้องขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  
ประกาศ  ณ  วันที่ 
ลงชื่อ นายแทนมูล  มุงคุณ นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
จึงน าเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลบะหว้าพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะสอบถามร่างเทศบัญญัติ      
เทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.
2563 (วาระท่ีหนึ่ง รับหลักการ) หรือไม่ เรียนเชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 
จริงจังไป เราปฏิบัติได้หรือเปล่า แต่ตามความเป็นจริง เราบังคับไม่ได้หมด 
เราจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบอย่างไร ครับ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า คือตัวนี้ สามารถแปรญัตติได้ ถ้าแปรญัตติก็เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ซึ่งการจัดท าร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 โดยเทศบาลต าบลบะหว้าได้ออกไป
ประชาคมหมู่บ้านแล้วค่ะ  
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ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 ต่อไป
มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด เห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 1 ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563  (วาระท่ี 1 รับหลักการ) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ตามที่ได้มีการรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าท่านใดจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ หรือไม่ ข้าพเจ้าก็
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะ
หว้า ท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ได้โปรดยกมือพ้น
ศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม ไม่มี  
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านใดไม่ เห็นชอบให้แต่งตั้ ง

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  ต่อไปข้าพเจ้าขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6  

ระเบียบวาระท่ี 6 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563  (วาระที่สอง) ตามที่ได้มีการรับหลักการ 
วาระที่ 1 ในวาระที่ 2 ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบ
วาระที่ 6 หรือไม่ ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบให้มีการอภิปรายร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. 2563  ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม    ไม่มี 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดไม่เห็นชอบให้มีการอภิปรายร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. 2563  ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์ ไม่ให้มีการอภิปรายร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2   
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ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดไมเห็นชอบให้ผ่าน วาระที่ 2      
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 2 ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ  

มติที่ท่ีประชุม ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบให้ผ่าน วาระที่ 2      

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 2 ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ  

มติที่ท่ีประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ให้ผ่าน วาระท่ี 2 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า       เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าเห็นชอบผ่านวาระที่ 2   

ต่อไปข้าพเจ้าขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระท่ี 7 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 (วาระท่ีสาม การลงมติ) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า       ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์    
พ.ศ. 2563 วาระที่ 2 ไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3    
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 (วาระที่สาม การลงมติ) มีสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาล
ต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563        
ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านใดไม่ เห็นชอบ ให้ตราเป็น        

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. 2563 ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม ไม่มี 
 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า       เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เห็นชอบให้ตราเป็นเทศ

บัญญัติเทศบาลต าบลบะหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. 2563 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 8  

 

ระเบียบวาระท่ี 8                              เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า มีใครจะพูดเรื่องอ่ืนๆ ไหมค่ะ เรียนเชิญท่านอุทิศ ดวงสีจันทร์ ค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ข้าพเจ้านายอุทิศ ดวงสีจันทร์ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2 มีเรื่อง
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จะแจ้งว่ามีชาวบ้านร้องว่าถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรทรุดโทรมมาก     
อยากให้ผู้บริหารลงไปด าเนินการช่วยเหลือชาวบ้านด้วย ครับ  

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า การหารือการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี 2563 ในส่วนของ
ส านักงานเทศบาลต าบลบะหว้า ตอนนี้สภาเทศบาลต าบลบะหว้าได้อนุมัติ 

 โครงการการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดไปแล้ว ถ้าทางผู้บริหาร     
จะจัดหรือไม่จัด ทางสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ก็ยินดีเข้าร่วมค่ะ มีใครจะ
พูดเรื่องอ่ืนๆ อีกไหมคะ ถ้าไม่มีข้าพเจ้านางทวี ศักดิ์ศินานนท์ ก็ขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้ งที่  2 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ค่ะ 

 
ปิดประชุม เวลา  12.00  นาฬิกา 

 

(ลงชื่อ)        พรนรินทร์  ภูครองหิน       ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นายพรนรินทร์  ภูครองหิน) 
      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 

 
                          (ลงชื่อ)       ทวี   ศักดิ์ศินานนท์           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

             (นางทวี   ศักดิ์ศินานนท์) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 

 

 


