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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เวลา 09 .30 นาฬิกา 
ณ  หอประชุมเทศบาลต าบลบะหว้า 

 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอุทิศ  ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า อุทิศ  
2 นางสาวรัตมณีย์  บูชาพันธ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รัตมณีย์  
3 นายอุทัย  มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 อุทัย  
4 นายปรีชา  สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 ปรีชา  
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 นายวิลัย  วงสาเนาว ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 วิลัย  
12 นายวิมาน อุ่มอาสา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า วิมาน  

 

 

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 าบลบะหว้าสมัยสามญั สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1 วันที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1 นายณัฐพงศ์  ไตรโยธี นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ณัฐพงศ์    
2 นายวิระ นิเทียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        รองนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า วิระ  
3 นายบุญยงค์  ชาติห้าวหาญ รองนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า บุญยงค์    
4 นายเหงียม  เถาโครตสี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เหงียม    
5 นายสมชัย ไตรโยธี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า สมชัย  
6 นายวิษณุ  ไชยชมภู ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านบะหว้า วิษณุ  
7 ร.ต.อ.อารีย์ สิมงาม แทน สวญ.สภ.โพนแพง อารีย์  
8 นายวิระพงษ์  พิมพ์กลม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า วิระพงษ์  
9 นายวัฒนา ศรีสุทัศน์ ผู้อ านวยการกองช่าง วัฒนา  
10 น.ส.นงค์ลักษณ์  หุนติราช ผู้อ านวยการกองคลัง/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นงค์ลักษณ์    
11 นายสุริยา  แก้วไพฑูรย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา/รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด สุริยา  
12 น.ส.บัววัน  เดือนนิล ครูโรงเรียนบ้านวังม่วง บัววัน  
13 นายพินิจ ไตรโยธี ครูโรงเรียนบ้านเม่นน้อย พินิจ  
14 น.ส.วิลาวัลย์  จามน้อยพรหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิลาวัลย ์  
15 นางวิภารัตน์  ค าทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ วิภารัตน์  
16 นายขวัญชัย  ทองส่งโสม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ ขวัญชัย  
17 นางนงค์รัก  รัตนมาลี นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นงค์รัก  
18 น.ส.สุลลิดา  แสนสุริวงค์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สุลลิดา  
19 นายอดิเรก  งอยผาลา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อดิเรก  
20 น.ส.ศิริพร  พันมาตย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศิริพร  
21 น.ส.กาญจนา วงวันศรี เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน กาญจนา  
22 น.ส.กรกนก  โยปทุม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรกนก  
23 นางวันวิษา  ศรีบุญใชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วันวิษา  
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล    เรียน ผู้บริหารเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ก็ครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้านายอุทิศ 
ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่  1/2564 วันที่       
11 พฤษภาคม 2564 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่
ประชุมทราบ ไม่มี ครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2  

 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ชี้แจง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ข้าพเจ้านายวิมาน อุ่มอาสา 

ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล ขอน าเรียนที่ประชุมทราบ เนื่องจาก
การประชุมสภา ครั้งแรก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เรายัง
ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามระเบียบวาระ
การประชุมที่ทางอ าเภออากาศอ านวยก าหนด เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงจะรับรองรายงานการประชุมได้ในครั้ง
ต่อไปครับ    

 
ระเบียบวารที่ 3     เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล    3.1 การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 

 เรียนเชิญ นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมให้
รับทราบ ครับ  

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
ขอเสนอญัตติ เรื่อง แถลงนโยบายต่อสภาโดยไม่มีการลงมติ ข้าพเจ้า      
ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลบะหว้าโดยไม่มีการลงมติ ในวันที่     
11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 ทศ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)      
พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏตามค าแถลงนโยบายตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า      
เ พ่ือพิจารณาต่อไป ลงชื่อ นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี  นายกเทศมนตรี       
ตามที่ ได้ มี การ เลื อกตั้ งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้ า  เมื่ อวันที่              
28  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์  ไตรโยธี  ได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบะหว้า เลือกตั้งให้เข้า
มาด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า และทางคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 เดือนเมษายน          
พ.ศ. 2564 นั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลบะหว้า  เป็นไป
ตามบทบัญญัติ ในมาตรา 48 ทศ แห่ งพระราชบัญญัติ เทศบาล            
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พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ความว่า  
“ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม
สภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดย   
ไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี” 
 บัดนี้ ข้าพเจ้าในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้ก าหนดนโยบาย
การบริหารงานของเทศบาลต าบลบะหว้าโดยยึดหลักการตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศรวมถึงกรอบอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542        
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
โดย มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้าให้เป็นเทศบาลต าบล  
ที่น่าอยู่  ผู้คนมีความสุข  มีความเจริญในทุก ๆ ด้าน โดยใช้นโยบาย
พัฒนาคนและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กันไปรวมทั้งมีการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมและการบริการที่ดีเพ่ือมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่ว่า “บะหว้าเมืองน่าอยู่ 
ควบคู่วัฒนธรรม  ก้าวน าการศึกษา ก้าวหน้าเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีความ
เข้มแข็ง” 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงาน ของเทศบาลต าบลบะหว้าเป็นไปตาม
เจตนารมณ์สามารถบรรลุภารกิจและเปูาหมายจึงได้ก าหนดนโยบายการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลบะหว้าทั้งหมดไว้  ดังนี้  

    1.นโยบายด้านการบริการประชาชน 
1.1 ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ประชาชนมีความพึงพอใจ 
1.2 พัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจน และ
ครอบคลุมทั่วถึง โดยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และ
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนรับทราบการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
วารสาร สื่ อสิ่ ง พิมพ์ต่ าง  ๆ รวมถึ งช่องทางอ่ืน ๆ เช่น วิทยุ  สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประสานความร่วมมือกับฝุายปกครองในหมู่บ้าน ฯลฯ 
2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น แสงสว่าง ไฟฟูา 
น้ าประปา ถนนหนทางในเขตเทศบาลเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการคมนาคม ประชาชน ใช้น้ าประปา ที่มีคุณภาพและทั่วถึง   
2.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือให้การ
ระบายน้ า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
2.3 พัฒนาแหล่งน้ า โดยการสร้าง เขื่อนกักเก็บน้ า ฝายน้ าล้น ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง หรือปรับสภาพให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้
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สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตรตลอดปี  ประชาชนน าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 ปรับปรุง ต่อเติม อาคารส านักงานเดิม และสร้างส านักงานใหม่ 
สามารถรองรับบุคลากรในส านักงานและผู้มาติดต่อประสานงานได้อย่าง
ทั่วถึงตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลให้มีความเรียบร้อยสวยงาม
และมีความเป็นเอกลักษณ์ 
3. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.1 จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) และให้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง 
3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานปูองกันและระงับโรคติดต่อให้
เกิดการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
3.4 จัดระบบการรักษาความสะอาด ของถนนทุกสาย ในเขตเทศบาล  
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนในแต่ละชุมชน จัดให้มี
พ้ืนที่สาธารณะประจ าชุมชน เพ่ือใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจร่วมกันของคน
ในชุมชน โดยจะต้องร่วมมือกันในการดูแลรักษาพ้ืนที่เหล่านั้น 

    4. นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
 4.1 พัฒนาโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  สามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสูงสุดตามวัย 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
4.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยจัดให้มีศูนย์การศึกษาเรียนรู้
ท้องถิ่น ตลอดจนให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้าง ความรู้
ความสามารถ ทักษะในด้านต่าง ๆ 
4.4 จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาให้บริการประชาชน เช่น ก าหนดจุดติดตั้ง
ระบบสัญญาณ wifi เพ่ือเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาลให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน 
เยาวชน และบุคลากรในส านักงาน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  
สร้างความสามัคคีของประชาชน  ในเขตเทศบาลต าบลบะหว้าและเขต
เทศบาลใกล้เคียง เช่น สนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬา การสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาของประชาชน เยาวชน หรือ
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในท้องถิ่นของ
ตนเองและท้องถิ่นใกล้เคียง ตลอดจน จัดให้มีการฝึกอบรม   การเล่นกีฬา 
การตัดสินกีฬา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันจัดตั้งชมรม
กีฬาขึ้นในท้องถิ่น เป็นต้น 
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5. นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
5.1 จัดให้มีสวัสดิการและส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ให้
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
5.2 จัดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ ให้กับสตรี           
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป 
5.3 จัดให้มีสวัสดิการ สนับสนุนและส่งเสริม  ชมรมผู้สูงอายุให้มีความ
เข้มแข็ง การน าความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุ มาเผยแพร่สืบต่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ 
5.4 สนับสนุนและส่งเสริม จัดกิจกรรมและให้ความรู้แก่ กลุ่มสตรี แม่บ้าน 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดูแลบ้านดูแลครอบครัวนับว่าเป็นก าลังหลักที่ส าคัญในการ
เริ่มต้นพัฒนาท้องถิ่น 
5.5 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้กับ อสม. กลุ่มสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
6. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
6.1 ปรับปรุงศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีเครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ 
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ความรู้ ความสามารถ และพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 
 6.2 สนับสนุน ส่งเสริม จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการกู้ชีพ 
เ พ่ือให้ทีมกู้ชีพช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่ ว โมงได้อย่าง             
มีประสิทธิภาพ และสอดรับกับโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 
(OTOS)  โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น 
(EMS) 
6.3 ปรับปรุงระบบไฟฟูาสาธารณะให้มีแสงสว่างปลอดภัยในทุก พ้ืนที่  
อบรมและให้ความรู้ในเรื่องสาธารณภัยแก่ประชาชน 
6.4 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้กับ อปพร. ชมรมกู้ภัยฯ     
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
7. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7.1 ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการคิด วางแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบะหว้าร่วมกันและจัดให้มีการประชาคมเพ่ือการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเทศบาลของประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 
7.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนให้ชุมชน มีบทบาทในการ
สร้างประโยชน์ในชุมชน 
7.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเมือง การ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมถึงความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล 
7.4 พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล ให้มีความรู้ความสามารถ   
รู้ถึงบทบาทอ านาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติ
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หน้าที่ของตนในเรื่องการให้บริการประชาชนการอุทิศตนให้กับราชการ  
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การรักองค์กรและเรื่องความสามัคคี 
8. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ 
8.1 ส่ ง เสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพการสร้ างอาชีพ และพัฒนา
ความสามารถในการประกอบอาชีพของประชาชน 
8.2 สนับสนุนสินค้าชุมชน และพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ  ส่งเสริมให้
ชุมชนมีกลุ่มอาชีพที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และสร้าง
ชื่อเสียงให้ต าบลได้ 
8.3 จัดให้มีศูนย์รวมในการจ าหน่ายสินค้าชุมชน และจัดหาแหล่งช่องทาง
การจัดจ าหน่าย   
9. นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
9.1 บูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ส าคัญที่ประชาชนให้ความเคารพสักการะ 
และสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านเพ่ือให้คงอยู่คู่ชุมชน
ตลอดไป เช่น วัด ฌาปนสถาน ศาลปูุตา เป็นต้น 
9.2 รณรงค์ ส่งเสริม และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ดั้งเดิม ของท้องถิ่น เช่น  งานจักสาน งานทอผ้า ดนตรีพ้ืนเมือง 
ฯลฯ  
9.3 ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น วันส าคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัน
ส าคัญของไทยหรือของสากล รวมถึงจัดกิจกรรมประเพณี 12 เดือน     
เช่น ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา งาน
ประเพณลีอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ วันต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  ที่เคารพทุกท่าน        
 การบริหารงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงมาดังกล่าว จะส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดีนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกฝุายไม่ว่า
จะเป็น พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือลูกจ้างใน
เทศบาลต าบลบะหว้าทุกคน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านสมาชิก          
สภาเทศบาลต าบลบะหว้าทุกท่านที่เป็นก าลังหลักส าคัญที่จะผลักดัน
นโยบายอันนี้ไปสนองต่อความต้องการของประชาชน และเพ่ือประโยชน์
สุขของพ่ีน้องประชาชนที่ก าลังรอความหวังจากพวกเรา กระผมหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกท่าน เป็นอย่างดี 
เพ่ือต าบลบะหว้าจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป 
ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “บะหว้าเมืองน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม ก้าวน าการศึกษา 
ก้าวหน้าเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีความเข้มแข็ง” ขอขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล   3.2 เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
 การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขอเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า ได้ชี้แจงระเบียบการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้
สมาชิกสภาทุกท่านทราบด้วย ครับ 
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เลขานุการสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน      
อุ่มอาสา ต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ข้าพเจ้าขอชี้แจง
การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ดังนี้  การเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น  ตามข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2  ประเภท             
คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ 103 และ
ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความ
จ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ประธานสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอชี้แจงการเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
ไม่เกิน 7 คน ขอให้ทุกท่านเสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่ เคารพ ข้าพเจ้านายวิลัย        
วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า      
หมู่ 9 ข้าพเจ้าขอเสนอนายดุสิต แดงวิเศษ เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วย ครับ 
ผู้รับรองคนที่ 1 ข้าพเจ้ านายอ าพร มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           

เขตเลือกตั้งที่ 1  บ้านวังม่วง หมู่ 1 ขอรับรองนายดุสิต แดงวิเศษ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 ครับ 

ผู้รับรองคนที่ 2 ข้าพเจ้านายค าพา นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  เขต
เลือกตั้ งที่  2 บ้านบะหว้า หมู่ที่  2 ขอรับรองนายดุสิต แดงวิ เศษ         
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้า นางสาวรัตมณีย์
บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านบะยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ข้าพเจ้าขอเสนอนายพนมชัย ค าพิทักษ์ เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วย ครับ 
ผู้รับรองคนท่ี 1 ข้าพเจ้านายปรีชา สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 

1  บ้ า น เ ม่ นน้ อ ย  หมู่ ที่  4  ขอ รั บ ร อ ง  น ายพนมชั ย  ค า พิ ทั ก ษ์               
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 ครับ 

ผู้รับรองคนที่ 2 ข้าพเจ้านายอุทัย มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้ง
ที่  1 บ้านวังม่วง หมู่  8  ขอรับรอง นายพนมชัย ค าพิทักษ์   เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิตแดง
วิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า   
หมู่ 7 ข้าพเจ้าขอเสนอ นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วย ครับ 
ผู้รับรองคนที่ 1 ข้าพเจ้ านายอ าพร มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           

เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง หมู่ 1 ขอรับรองนายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ     
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 ครับ 

ผู้รับรองคนที่ 2 ข้าพเจ้ านายวิลัย วงสาเนาว์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           
เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า หมู่ 9 ขอรับรอง นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายถนอม      
งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง
หมู่ 8 ข้าพเจ้าขอเสนอ นายปรีชา สุดใจ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วย ครับ 
ผู้รับรองคนที่ 1 ข้าพเจ้ านายค าพา นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า          

เขตเลือกตั้ งที่  2 บ้านบะหว้า หมู่  2  ขอรับรองนายปรีชา สุดใจ         
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 ครับ 

ผู้รับรองคนที่ 2 ข้าพเจ้านางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า    
เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ 3 ขอรับรองนายปรีชา สุดใจ     
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายปรีชา สุดใจ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย หมู่ 4
ข้าพเจ้าขอเสนอ นายถนอม งิ้วไชยราช เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วย ครับ 
ผู้รับรองคนที่ 1 ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า    

เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า หมู่ 2  ขอรับรองนายถนอม งิ้วไชยราช   
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 5 ครับ 

ผู้รับรองคนที่ 2 ข้าพเจ้านายพนมชัย ค าพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า        
เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า หมู่ 2 ขอรับรองนายถนอม งิ้วไชยราช   
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 5 ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า
หมู่ 7 ข้าพเจ้าขอเสนอนายวิลัย วงสาเนาว์ เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วย ครับ 
ผู้รับรองคนที่ 1 ข้าพเจ้านายปรีชา สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่

1 บ้านเม่นน้อย หมู่ 4 ขอรับรองนายวิลัย วงสาเนาว์ เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 6 ครับ 

ผู้รับรองคนท่ี 2 ข้าพเจ้านายอุทัย มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้ง
ที่ 1 บ้านวังม่วง หมู่ 8 ขอรับรองนายวิลัย วงสาเนาว์ เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 6 
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สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า
หมู่ 2 ข้าพเจ้าขอเสนอนายอ าพร มาตราช เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วย ครับ 
ผู้รับรองคนที่ 1 ข้าพเจ้านายอุทัย มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้ง

ที่ 1 บ้านวังม่วง หมู่ 8 ขอรับรองนายอ าพร มาตราช เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 7 ครับ 

ผู้รับรองคนที่ 2 ข้าพเจ้านายถนอม งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า        
เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ขอรับรองนายอ าพร มาตราช      
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 7 ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่าผู้เสนอชื่อทั้งหมด 
7 ท่านไดร้ับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คือ 

     1. นายดุสิต  แดงวิเศษ 
     2. นายพนมชัย  ค าพิทักษ์ 
     3. นายเนตรอนงค์  แดงวิเศษ 
     4. นายปรีชา  สุดใจ 
     5. นายถนอม  งิ้วไชยราช 
     6. นายวิลัย  วงสาเนาว์ 

7. นายอ าพร  มาตราช       
มีท่านใดจะเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีข้าพเจ้าก็ขอมติที่ประชุมสภา  
แห่งนี้ ท่านใดเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ทั้ง 7 ท่านนี้ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท ์  
 
พักเที่ยง     12.00-13.00 นาฬิกา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล เข้าสู่วาระเรื่องอ่ืนๆ ในวาระนี้มที่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ ถ้ามีก็ขอ

เรียนเชิญ ครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 วันนี้เป็นวันที่
ดีนะครับ เราได้รับฟังการแถลงนโยบายจากท่านนายกเทศมนตรีต าบล    
บะหว้า หลังจากได้ฟังการแถลงนโยบายจากท่านนายกเทศมนตรีต าบล   
บะหว้าแล้ว แนวทางพัฒนานั้นชัดเจนมากครับ แต่ข้าพเจ้าขอฝาก ขอให้
ช่วยติดตามงบประมาณ ปี 2564 ที่ผ่านมาที่ได้อนุมัติไปแล้ว เนื่องจาก
เหลืออีก 4 เดือน จะสิ้นปีงบประมาณ เกรงว่างบประมาณจะตกไป ขอให้
ช่วยติดตามด้วยนะครับ เนื่องจากข้าพเจ้าอยู่บะหว้า ทั้ง 3 หมู่ พบปัญหา
เรื่ อง  เครื่ องขยายเสี ยง มี ปัญหาท า ให้การประชาสัม พันธ์  ไม่มี
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ประสิทธิภาพ แต่งบประมาณ ตามเทศบัญญัติของเราประมาณ 450 ,000 
บาท ก็ขอฝากท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ติดตามให้ด้วยนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษ ที่ท่านเป็นนักพัฒนา ซึ่งเป็นห่วง เกี่ยวกับ
งบประมาณที่เราได้อนุมัติไปแล้ว เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบล     
บะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ขอบคุณสภาเทศบาลต าบลบะหว้าชุดเดิม นะครับ ที่ท่านได้ก าหนดไว้ใน
เทศบัญญัติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวต าบลบะหว้ามากนะครับ   
ที่ท่ านได้ฝาก ข้ าพเจ้ าจะพยายามติดตาม ด า เนินการให้ทันใน
ปีงบประมาณ นะครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านอ าพร มาตราช 
ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้าอ าพร มาตราช สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ขอเสนอให้ด าเนินการ
แก้ไขระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านของข้าพเจ้า บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1       
จึงอยากจะขอความช่วยเหลือ จากทางเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ     

ประธานสภาเทศบาล ขอฝากท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าด้วยนะครับ มีท่านอ่ืนอีกไหม
ครับ เรียนเชิญท่านเนตรอนงค์ แดงวิเศษ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2 ข้าพเจ้าขอ
เสนอทางสภาเทศบาลต าบลบะหว้า และท่านนายกเทศบาลต าบลบะหว้า 
ขอให้มีห้องท างานของสมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ห้องท างานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าอยู่ด้านหลังห้องประชุม 
ครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2 ข้าพเจ้าขอ
ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ที่ขอให้มีห้องประชุม ครับ 

 1.เพ่ือพูดคุยก่อนการประชุม  
 2.เพื่อพักผ่อนเวลาพักการประชุม 
 3.เพ่ือเขียนและเก็บเอกสารส าคัญ 
 4.เพ่ือตรวจเช็คเวลาการท างานของบุคลากร และฝุายบริหาร เพ่ือให้

คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน 
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ตามที่ท่านเนตรอนงค์ แดงวิเศษ ได้เสนอมานั้น ก็ตรงกับนโยบายที่ 2 
นโยบายด้านการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ 2.4 ปรับปรุง ต่อเติม 
อาคาร ส านักงานเดิม และสร้างส านักงานใหม่ เราพอจะทราบกันว่า 
ส านักงานของเรามีความคับแคบ ก็อยากจะขอน าเรียนในที่ประชุม ถ้ามี
โอกาสเป็นไปได้ ก็อยากจะขอให้ช่วยกันพิจารณาสนับสนุน ในการสร้าง
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อาคารส านักงานใหม่ ศึกษาข้อมูลดูว่าเราจะสามารถกู้มาสร้างได้หรือไม่ 
ในอนาคตก็จะขอให้มีห้องประชุมเล็กเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ได้มาพบปะปรึกษาหารือกันครับ ขออนุญาตน าเรียนเพียง
เท่านี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านอ าพร    
มาตราช ครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้าอ าพร มาตราช สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจาก
ชาวบ้านวังม่วง ว่าฝนตกแล้วน้ าท่วมบ้าน ไม่มีคลองให้น้ าไหล ชาวบ้าน
เดือดร้อน ข้าพเจ้าอยากให้มีท่อน้ า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอให้เสนอเรื่องผ่านฝุายบริหารเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ เพ่ือหา
แนวทางแก้ไข ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ข้าพเจ้าได้รับ
การร้องเรียนจากประชาชน บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 ก็ได้รับความเดือดร้อน
เหมือนกัน ท่อไมไ่ด้มาตรฐาน ถ้าเบิกจ่ายเงินไปแล้วเราจะได้ใช้เงินประกัน 
สัญญา ซ่อมแซมต่อไป ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า       
ขอเสนอเพ่ือเป็นข้อมูลนะครับ ในการท ารางระบายน้ า ควรท าให้สุดสาย 
ควรดูทิศทางน้ า เพราะว่าถ้าท าเป็นจุด เวลาน้ ามามันจะไม่มีที่ไหล แต่ถ้า
เราท าให้สุดสาย เราก็จะเห็นที่น้ าจะระบายไป ดังนั้น เวลาท าโครงการ
ควรที่จะท าให้สุดสาย ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ครับ  

ประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า     
ทางงานการ เจ้ าหน้ าที่  ได้ แจ้ งซักซ้อมท าความเข้า ใจ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ให้ที่ประชุมได้รับทราบนะ
ครับ กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
กรณีดังกล่าว จึงขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
1.ในวันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าวันนั้นเป็นวันปฏิบัติงาน และไม่ต้องลาตามระเบียบ
ดังกล่าว 
  (1) เดินทางไปในเขตจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดตั้งอยู่ 
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  (2) เดินทางไปนอกเขตจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด   
ตั้งอยู่ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
2.โดยที่ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมาปฏิบัติงาน    
ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ในเวลาราชการเต็ม
เวลา ทุกวัน จึงต้องลงเวลาในสมุดลงเวลาปฏิบัติงานเพ่ือเป็นหลักฐาน 
และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้แยกสมุดลงเวลา
ปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เป็นคนละเล่ม
กับสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ลงเวลาในสมุดลงเวลาปฏิบัติงานใน
วันใด ให้เจ้าหน้าที่บันทึกสาเหตุที่ไม่ลงเวลาดังกล่าว ไว้ท้ายบัญชีลงเวลา
ปฏิบัติงานในวันนั้น เพื่อเป็นหลักฐาน ครับ 

ประธานสภาเทศบาล หนังสือที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าได้แจ้งเมื่ อสักครู่  ขอให้
เจ้าหน้าที่ส าเนาให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า และผู้บริหาร 
ทุกท่านด้วยครับ เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองคลัง ครับ  

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ในส่วนของเอกสารเราก าลัง
ด าเนินการรวบรวมท าเป็นเล่มอยู่นะคะ อะไรที่เป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล บ ะ ห ว้ า  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2554 
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางเจ้าหน้าที่ก าลังรวบรวมท าเป็นคู่มือ
ให้กับทุกท่าน ในการประชุมทุกครั้ง ขอให้ท่านน าเล่มคู่มือนี้มาด้วย ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบล     
บะหว้า ครับ เรียนเชิญ นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ขอให้
ในที่ประชุมร่วมกันตีความระเบียบและท าความเข้าใจร่วมกันนะครับ 
ระเบียบว่าด้วยการลาของผู้บริหาร พ.ศ 2547 ข้อ 19 ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หากได้ด าเนินการ
โดยชอบด้วยระเบียบนี้ให้ถือเป็นวันปฏิบัติงาน การจ่ายเงินค่าปุวยการ
หรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น หากมีวันปฏิบัติงานตั้งแต่ยี่สิบวันขึ้นไป ให้จ่ายเงินค่าปุวยการ
หรือเงินค่าตอบแทนเต็มเดือน แต่ถ้ามีวันปฏิบัติงานน้อยกว่ายี่สิบวันให้
จ่ายเงินค่าปุวยการหรือเงินค่าตอบแทนลดลงตามส่วน ท่านเห็นด้วยกับ
ข้าพเจ้าหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร ผู้ช่วย ผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา
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เทศบาล ก็ต้องมาปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ท าการต่อเดือน จึงจะ
ได้รับค่าตอบแทนเต็มเดือน แต่ถ้ามีวันใดลาก็ขอให้ได้รับค่าตอบแทน
ลดลงไป ตามส่วน 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ตามหนังสือซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 3 ส าหรับ
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ เข้าประชุมสภาท้องถิ่นในสมัยประชุม        
และประชุมคณะกรรมการที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการเป็นครั้งคราว ไม่ต้องมาปฏิบัติงาน ณ ส านักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ในเวลาราชการเต็มเวลา ทุกวัน จึงไม่ต้อง
ลงเวลาในสมุดลงเวลาปฏิบัติงาน    

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่าน ผู้อ านวยการกองคลัง ครับ ก็ตามที่ท่านผู้อ านวยการกอง
คลังได้ชี้แจง ขอสรุปว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ไม่ต้องลงเวลา
ปฏิบัติราชการ นะครับ เรียนเชิญ ท่านเนตรอนงค์ แดงวิเศษ ครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2 ข้าพเจ้ามี
ความเข้าใจตรงกับที่ท่านผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงมาครับ ว่าสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบะหว้า ไม่ต้องมาลงเวลาปฏิบัติราชการ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญ ท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ข้าพเจ้าขอ
เรียนว่าเราเหมือนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เราจะเข้ามาปฏิบัติงาน
เมื่อมีการเรียกประชุม สภาเทศบาลมี 4 สมัย เวลานอกเหนือจากนั้นเราก็
ไปอยู่กับชาวบ้านอยู่กับประชาชน เราเป็นฝุายนิติบัญญัติไม่ใช่ฝุายบริหาร
ไม่ต้องเข้ามาลงเวลาปฏิบัติราชการทุกวันครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ เรียนเชิญท่านเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาที่ เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน อุ่มอาสา ต าแหน่ง 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขออนุญาตน าเรียนต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า ครับ ถึงระเบียบการแต่งกายของท่านสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 117 ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไป
จะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้   
การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แ ต่ง
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เครื่องแบบ ชุดสากลนิยม ชุดพระราช หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่น
ก าหนด  

ประธานสภาเทศบาล พนักงานของเราได้ก าหนดแนวทางการแต่งกายไว้เป็นอย่างไรบ้างครับ 
เรียนเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เรียน นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านางวิภารัตน์  ค าทองไชย ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอน าเรียน เรื่องการแต่งกายของเทศบาล
ต าบลบะหว้า ตามหนังสือขอความร่วมมือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด   
ในการแต่งกายประจ าวัน ดังนี้ นะคะ  

 1.วันจันทร์  ชุดเครื่องแบบปฏิบัติการสีกากี 
 2.วันอังคาร  ผ้าไทย (ถ้าสตรีให้นุ่งผ้าซิ่น)  
 3.วันพุธ เสื้อสีเหลือง 
 4.วันพฤหัสบดี สีชมพู 
 5.วันศุกร์  ผ้าคราม 
 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า แต่งกายตามนี้นะครับ  
 1.วันจันทร์  ชุดเครื่องแบบปฏิบัติการสีกากี 
 2.วันอังคาร  ผ้าไทย (ถ้าสตรีให้นุ่งผ้าซิ่น)  
 3.วันพุธ เสื้อสีเหลือง 
 4.วันพฤหัสบดี สีชมพู 
 5.วันศุกร์  ผ้าคราม 
 และในวันเปิดประชุมสภาเทศบาล ขอให้ทุกท่านแต่งกายด้วยชุด

ปฏิบัติการสีกากี ครับ มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญ
ท่านผู้อ านวยการกองคลัง ครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ขอน าเรียนว่ามีคณะกรรมการหลายคณะ
ที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งนะคะ ส าหรับสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 2 นี้เรามี
ขยายเวลา 30 วัน ตามที่ก าหนดไว้นะคะ ทางเจ้าหน้าที่ จะขอยื่นญัตติ
เพ่ือให้ท่านประธานสภาเทศบาล พิจารณาน าเข้าท่ีประชุม 

ประธานสภาเทศบาล รับทราบครับ เรียนเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เรียน นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าที่ เคารพ ข้าพเจ้านางวิภารัตน์  ค าทองไชย ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในขณะนี้เราอยู่ในห้วงการประเมินความ
โปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานทั้งประเทศ และต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ส่วนของการ
น าเข้าข้อมูลจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 
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2564 ข้อมูลที่เราต้องน าเข้า คือ โครงสร้างของหน่วยงาน งานการ
เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งขอความร่วมมือ ขอรูปถ่ายเพ่ือท าบัตร เจ้าพนักงานของ
รัฐ และทางเจ้าหน้าที่ก็จะท าการสแกนรูปถ่ายเพ่ือจัดท าโครงสร้าง
หน่วยงานบนเว็บไซต์เทศบาลนะคะ จึงขอความร่วมมือ จากคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านให้ส่งรูปถ่าย ภายในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ  

 -การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยการประเมินจะต้อง 
สแกน คิวอาร์โค้ด เข้าไปยืนยันผ่านด้วยเลขบัตรประจ าตัวประชาชน      
แล้วตอบแบบสอบถามทีละข้อ หลังจาก ปิดการประชุมก็จะขออนุญาต      
ทุกท่านให้ช่วยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกด้วยนะคะ 
เพ่ือให้ทันในช่วงการประเมิน ความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม         
ของหน่วยงาน  

ประธานสภาเทศบาล ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกๆ ท่านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ใน     
การตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกด้วยนะครับ มีท่านใด
จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีข้าพเจ้านายอุทิศ  ดวงสีจันทร์ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ      
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ครับ 
 

ปิดประชุม เวลา 14 .00 นาฬิกา 

 

 

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

 
 
                          (ลงชื่อ)       อุทิศ           ดวงสีจันทร์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           (นายอุทิศ           ดวงสีจันทร์ ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
    


