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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที ่13  สิงหาคม  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 
            นายอ าพร  มาตราช 
                     นายดุสติ    แดงวิเศษ 
                     นายปรีชา   สดุใจ 
             นายถนอม   งิว้ไชยราช 
             นายวิลัย     วงสาเนาว์ 
             นายพนมชัย  ค าพิทักษ์ 
             นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  การประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามญั สมัยท่ีสาม คร้ังท่ี 1 วันที่ 13  สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายณัฐพงศ์  ไตรโยธี นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ณัฐพงศ์    
2 นายวิระ  นิเทียน รองนายกเทศมนตรี วิระ  
3 นายบุญยงค์  ชาติห้าวหาญ รองนายกเทศมนตรี บุญยงค์    
4 นายเหงียม   เถาโครตศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี เหงียม     
5 นายสมชัย  ไตรโยธี ที่ปรึกษานายกเทศมตรี สมชัย    
6 นางสาวนงค์ลักษณ์  หุนติราช ผู้อ านวยการกองคลัง/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นงค์ลักษณ์    
7 นายสุริยา  แก้วไพฑูรย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา/รักษาราชการแทนหัวหน้า

ส านักปลัด 
สุริยา  

8 นายวิระพงษ์  พิมพ์กลม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า วิระพงษ์    
9 นายวัฒนา  ศรีสุทัศน์ ผู้อ านวยการกองช่าง วัฒนา  
10 นางนงค์รัก  รัตนมาลี นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นงค์รัก    
11 นางวิภารัตน์  ค าทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ วิภารัตน์    
12 นายขวัญชัย  ทองส่งโสม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ ขวัญชัย    
13 น.ส.วิลาวัลย์ จามน้อยพรหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิลาวัลย ์  

    14 นายพงศธร  มุงธิสาร นายช่างโยธาช านาญงาน พงศธร  
    15 นายอดิเรก  งอยผาลา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อดิเรก  
    16 นายสุทิวัส   นิเทียน เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน สุทิวัส  

17 นางสาวกรกนก  โยปทุม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรกนก    
18 นางวันวิษา   ศรีบุญใชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วันวิษา     
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล   เรียน ผู้บริหารเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ก็ครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้านายอุทิศ 
ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้ งที่ 1/2564 วันที่          
13 สิงหาคม 2564 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่
ประชุมทราบ ด้วยสถานการณ์ โรคโควิด-19 ที่ก าลังระบาดอย่างหนัก     
ก็ขอให้ทุกท่านป้องกันตัวเอง และดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ                                                  
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรียนเชิญประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้ งที่  2  เมื่อวันที่             
4 มิถุนายน 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต    
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่  7 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  การตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง    
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 มีผิดอยู่หลายหน้า 
ดังนี้นะครับ หน้าที่ 7 จากเขตเลือกตั้งที่ 2 ให้เป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 บรรทัด
ที่ 35 หน้าที่ 16 จากเขตเลือกตั้งที่ 2 ให้เปลี่ยนเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 
บรรทัดที่ 8 หน้าที่ 20 ผิดจากเขตเลือกตั้งที่ 1 ให้เปลี่ยนเป็นเขตเลือกตั้ง
ที่ 2 บรรทัดที่ 2 และบรรทัดที่ 11 ผิด จากเขตเลือกตั้งที่ 1 ให้เปลี่ยนเป็น
เขตเลือกตั้งที่ 2 และมีอีกหน้าที่ 21 บรรทัดที่ 3 ผิดจากเขตเลือกตั้งที่ 1 
เปลี่ยนเป็นเขตเลือกตั้งที่ 2 และหน้าที่ 22 ผิด จากเขตเลือกตั้งที่ 1 ให้
เปลี่ยนเป็นเขตเลือกตั้งที่ 2 บรรทัดที่ 5 และบรรทัดที่ 11 ผิดเขตเลือกตั้ง
ที่ 1 ให้เปลี่ยนเป็นเขตเลือกตั้งที่ 2 และบรรทัดที่ 16 ผิดเขตเลือกตั้งที่ 1 
ให้ เปลี่ยนเป็นเขตเลือกตั้ งที่  2 และหน้าที่  23 ผิดจากหมู่ที่  1 ให้
เปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 4 ในบรรทัดที่ 33 ส่วนในหน้าที่ 30 ผิดค าว่าเขตเลือกตั้ง
ที่ 1 ให้เปลี่ยนเป็นเขตเลือกตั้งที่ 2 ในบรรทัดที่ 13 ครับ ทุกหน้าที่มีค าผิด 
ผมได้เสนอให้เลขานุการสภา ด าเนินการแก้ไข จึงขอรายงานให้ท่าน
ประธานสภารับทราบ ครับ 
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ประธานสภาเทศบาล           ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ     
เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิมาน     
อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านสี่แยก
บริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นะครับ ขอน าเรียนนะครับ ที่ผิดคือ ข้อความ จากเขต 1 เป็น เขต 2 แต่
ในสาระส าคัญที่เป็นมติของที่ประชุมนั้น ครบถ้วนถูกต้องครับท่าน
ประธาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ก็ได้ด าเนินการแก้ไขครบถ้วน ถูกต้องแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ข้าพเจ้าก็ขอมติ
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  4 
มิถุนายน 2564 ด้วยครับ  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้ง
ที่ 2/2564 เมื่อวันที่  4 มิถุนายน 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานสภาเทศบาล 1.รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ       

ค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล     
บะหว้า ประจ าปี 2564  เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าชี้แจง 
ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลต าบลบะหว้า 

 
 บริการสาธารณะ  

ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง 
ภารกิจที่ 1 การบ ารุงรักษาถนน 
เกณฑ์ชี้ วัด 1.ร้อยละของพ้ืนที่รวมของถนนในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว และได้รับการบ ารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 
ค่าเป้าหมาย (%)   80 
กรอบการประเมิน (1)  52,380 
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การจัดบริการสาธารณะ (2) 52,380 
(2) เทียบ กับ (1) %  100 
ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 
ภารกิจที่ 2 การบ ารุงรักษาสะพาน 
เกณฑ์ชี้วัด 2. ร้อยละของพ้ืนที่รวมของสะพานที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 
ค่าเป้าหมาย (%)  80 
กรอบการประเมิน (1)  6 
การจัดบริการสาธารณะ (2) 12 
(2) เทียบ กับ (1) % 200 
ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 
ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 
เกณฑ์ชี้วัด 3. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขตทาง
ของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ปกต ิ
ค่าเป้าหมาย (%) 100  
กรอบการประเมิน (1)  0 
การจัดบริการสาธารณะ (2) – 
(2) เทียบ กับ (1) %  - 
ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 

 
เกณฑ์ชี้วัด 4. ร้อยละของไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขตทางของ 
เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
ปกต ิ
ค่าเป้าหมาย (%)  100 
กรอบการประเมิน (1)  51 
การจัดบริการสาธารณะ (2) 152 
(2) เทียบ กับ (1) %  298.04  
ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 
ภารกิจที่ 4 คลอง ล าธาร แหล่งน้ า และระบบสูบน้ า 
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เกณฑ์ชี้วัด 5.ร้อยละของจ านวนสายทางคลองและล าธารสาธารณะ
ระบายน้ าในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลรักษาให้น้ า
สามารถไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด 
ค่าเป้าหมาย (%)  90  

 กรอบการประเมิน (1)  2 
 การจัดบริการสาธารณะ (2)  10 
 (2) เทียบ กับ (1) % 500 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 

เกณฑ์ชี้วัด 6.ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ พ้ืนที่พักน้ าหรือแก้ม
ลิงในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 
ค่าเป้าหมาย (%) 90  

 กรอบการประเมิน (1)  3 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 5 
 (2) เทียบ กับ (1) %  166.67  
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 

เกณฑ์ชี้วัด 7.ร้อยละของจ านวนระบบสูบน้ า เครื่องสูบน้ า ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ปกติ 
ค่าเป้าหมาย (%)  90 

 กรอบการประเมิน (1)  5 
 การจัดบริการสาธารณะ (2)  17 
 (2) เทียบ กับ (1) %  340 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเปา้หมายขั้นต่ า 
 

เกณฑ์ชี้วัด 8.ร้อยละของจ านวนคลองส่งน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ปกต ิ
ค่าเป้าหมาย (%)  90 

 กรอบการประเมิน (1)  3 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 3 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
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ภารกิจที่ 5 ระบบประปา 
เกณฑ์ชี้วัด 9. ร้อยละของระบบการผลิตน้ าประปาของ เทศบาล ที่ช ารุด
เสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 
ค่าเป้าหมาย (%) 95  

 กรอบการประเมิน (1)  5 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 10 
 (2) เทียบ กับ (1) % 200 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 

ภารกิจที่ 6 ด้านการผังเมือง 
เกณฑ์ชี้วัด 10. เทศบาล มีการจัดท าหรือสนับสนุนการจัดท าผังเมือง
เพ่ือให้มีแผนผังนโยบายและผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ค่าเป้าหมาย (%) 1  

 กรอบการประเมิน (1)  1 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 1 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100 
 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

เกณฑ์ชี้วัด 11.เทศบาล มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
พัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 
ค่าเป้าหมาย (%) 1  

 กรอบการประเมิน (1)  1 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 1 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100 
 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 
 ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
เกณฑ์ชี้วัด 12.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพและป่วยติด
เตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาด้านสุขภาพและป่วยติดเตียงทั้งหมดในพื้นที่ 
ค่าเป้าหมาย (%) 80   

 กรอบการประเมิน (1)  26  
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 การจัดบริการสาธารณะ (2) 11 
 (2) เทียบ กับ (1) % 42.31  
 ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 
 

เกณฑ์ชี้ วัด 13.เทศบาล มีการส่งนักบริบาลชุมชนเข้าร่วมอบรมกับ
กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ค่าเป้าหมาย (%) 1   

 กรอบการประเมิน (1)  1  
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 1 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100  
 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

เกณฑ์ชี้วัด 14.ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ย     
ยังชีพผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ เทศบาล 
ค่าเป้าหมาย (%) 100   

 กรอบการประเมิน (1)  837 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 852 
 (2) เทียบ กับ (1) % 101.79 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 

เกณฑ์ชี้วัด 15.ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/
ศูนย์บริการทางสังคม/โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน 
ค่าเป้าหมาย (%) 50   

 กรอบการประเมิน (1)  907 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 300 
 (2) เทียบ กับ (1) % 33.08 
 ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 
 
 
 ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 

เกณฑ์ชี้วัด 16.ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการจาก เทศบาล 
ค่าเป้าหมาย (%) 100  

 กรอบการประเมิน (1)  217 



10 
 

 การจัดบริการสาธารณะ (2) 226 
 (2) เทียบ กับ (1) % 104.15 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 

เกณฑ์ชี้วัด 17.ร้อยละของผู้พิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ เทศบาล 
เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไป
ด าเนินการ 
ค่าเป้าหมาย (%) 100  

 กรอบการประเมิน (1)  13 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 20 
 (2) เทียบ กับ (1) % 153.85 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 
 ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ 

เกณฑ์ชี้วัด 18.ร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
ค่าเป้าหมาย (%) 100  

 กรอบการประเมิน (1)  18 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 18 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100 
 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 
 ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุขมูลฐาน 

เกณฑ์ชี้วัด 19.ร้อยละของสัตว์ได้รับการส ารวจ ขึ้นทะเบียนสัตว์และฉีด
วัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ค่าเป้าหมาย (%) 100  

 กรอบการประเมิน (1)  861 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 861 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100 
 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา 
 ภารกิจที่ 11 การพัฒนาการศึกษา 

เกณฑ์ชี้วัด 20.ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล ที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



11 
 

ค่าเป้าหมาย (%) 90 
 กรอบการประเมิน (1)  3 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 3 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 

เกณฑ์ชี้ วัด  21.ร้ อยละของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก/ อนุบาล/
ประถมศึกษาของรัฐที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน 
ค่าเป้าหมาย (%) 100 

 กรอบการประเมิน (1)  788 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 788 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100 
 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

เกณฑ์ชี้ วัด  22.ร้ อยละของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก/อนุบาล/
ประถมศึกษา ของรัฐที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า ทางโภชนาการ
ครบถ้วน 
ค่าเป้าหมาย (%) 100 

 กรอบการประเมิน (1)  788 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 788 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100 
 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

เกณฑ์ชี้ วัด 23.ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนที่ได้รับการ
สนับสนุนด้านการศึกษาและด้านการเงินจาก เทศบาล เทียบกับเด็กด้อย
โอกาสเด็กยากจนทั้งหมดในพ้ืนที่ 
ค่าเป้าหมาย (%) 100 

 กรอบการประเมิน (1) 15 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 15 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100 
 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 
 ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
 ภารกิจที่ 12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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เกณฑ์ชี้วัด 24.เทศบาล มีการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทส าคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ค่าเป้าหมาย (%) 1 

 กรอบการประเมิน (1)  1 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 1 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100 
 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

เกณฑ์ชี้วัด 25.ร้อยละของจ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
(อปพร.) ที่เทศบาล สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นมีสัดส่วนร้อยละ 2 ต่อประชาชน
ในพ้ืนที ่
ค่าเป้าหมาย (%) 2 

 กรอบการประเมิน (1)  6,859 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 238 
 (2) เทียบ กับ (1) % 3.47 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 
 ภารกิจที่ 13 การจัดการความขัดแย้ง 

เกณฑ์ชี้วัด 26.เทศบาล จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชนศูนย์ด ารง
ธรรม ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ ฯลฯ 
ที่ เทศบาล จัดให้มี 
ค่าเป้าหมาย (%) 1 

 กรอบการประเมิน (1)  1 
 การจัดบริการสาธารณะ (2)  3 
 (2) เทียบ กับ (1) %  300 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 

เกณฑ์ชี้วัด 27.ร้อยละของจ านวนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจาก
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ศูนย์บริการประชาชนศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service 
หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ได้รับการให้ความช่วยเหลือจาก 
เทศบาล 
ค่าเป้าหมาย (%) 80 

 กรอบการประเมิน (1)  6 
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 การจัดบริการสาธารณะ (2)  6 
 (2) เทียบ กับ (1) %  100 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 
 ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และ

การลงทุน 
 ภารกิจที่ 14 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และ

การลงทุน 
เกณฑ์ชี้วัด 28.เทศบาล มีการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน อ่ืน ๆ 
ให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว ฯลฯ เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด เป็นต้น 
ค่าเป้าหมาย (%) 1 

 กรอบการประเมิน (1)  1 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 1 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100 
 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

เกณฑ์ชี้วัด 29.เทศบาล มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ 
(เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) 
ค่าเป้าหมาย (%) 1 

 กรอบการประเมิน (1)  1 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 5 
 (2) เทียบ กับ (1) % 500 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 

เกณฑ์ชี้วัด 30.เทศบาล จัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์
จ าหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาด
น้ า ตลาดเก่า ฯลฯ 
ค่าเป้าหมาย (%) 1 

 กรอบการประเมิน (1)  1 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 5 
 (2) เทียบ กับ (1) % 500 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
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เกณฑ์ชี้วัด 31.โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนา หรือ
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว 
ค่าเป้าหมาย (%) 1 

 กรอบการประเมิน (1)  1 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 1 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100 
 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

เกณฑ์ชีวั้ด 32.โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือกระตุ้น หรือส่งเสริม
การท่องเที่ยว และการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเที่ยว 
ค่าเป้าหมาย (%) 1 

 กรอบการประเมิน (1)  1 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 1 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100 
 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

เกณฑ์ชี้วัด 33.โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
อาชีพหรือการสร้างงาน 
ค่าเป้าหมาย (%) 1 

 กรอบการประเมิน (1)  1 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 2 
 (2) เทียบ กับ (1) % 200 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 

เกณฑ์ชี้วัด 34.โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการให้ค าปรึกษาทั้งที่ 
เทศบาล และช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจด
ทะเบียนพาณิชย์หรือการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ 
ค่าเป้าหมาย (%) 1 

 กรอบการประเมิน (1)  1 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 2 
 (2) เทียบ กับ (1) % 200 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
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 ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ   
ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
โบราณสถาน 

 ภารกิจที่ 15 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์ชี้ วัด 35.ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ 
ค่าเป้าหมาย (%) 90 

 กรอบการประเมิน (1)  1,282 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 1,282 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100 
 ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
 

เกณฑ์ชี้ วัด  36.โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การก าจัดน้ าเสีย และฝุ่น PM 2.5 
ค่าเป้าหมาย (%) 1 

 กรอบการประเมิน (1)  1 
 การจัดบริการสาธารณะ (2) 1 
 (2) เทียบ กับ (1) % 100 
 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 
 ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ

โบราณสถาน 
เกณฑ์ชี้วัด 37.โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรือ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
โบราณสถาน 
ค่าเป้าหมาย (%) 3 

 กรอบการประเมิน (1)  3 
 การจัดบริการสาธารณะ (2)  1 
 (2) เทียบ กับ (1) %  33.33 
 ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 
 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลต าบล      

บะหว้า 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 1.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาหรือการบ ารุงรักษาถนนของ
เทศบาล พอใจ จ านวน 50 ร้อยละ 100% ปรับปรุง จ านวน 0 ร้อยละ 
0% 

 2.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของสะพาน
ที่ดูแลโดยเทศบาล พอใจ  จ านวน 50 ร้อยละ 100% ปรับปรุง จ านวน 0 
ร้อยละ 0% 

 3.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของสัญญาณ
ไฟจราจรในเขตทางเทศบาล พอใจ จ านวน 50 ร้อยละ 100% ปรับปรุง  
จ านวน 0 ร้อยละ 0% 

 4.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอไฟส่องสว่าง 
ในเขตทางเทศบาล พอใจ  จ านวน 48 ร้อยละ 96% ปรับปรุง จ านวน 2 
ร้อยละ 4% 

 5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาสายทางคลอง
และล าธารสาธารณะระบายน้ าในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่ได้รับ
การดูแลรักษาให้น้ าสามารถไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด พอใจ จ านวน 49  
ร้อยละ 98% ปรับปรุง จ านวน 1 ร้อยละ 2% 

 6.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาแหล่งน้ า
สาธารณะ พ้ืนที่พักน้ า หรือแก้มลิงในความรับผิดชอบของเทศบาล         
ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 
พอใจ จ านวน 47 ร้อยละ 94%  ปรับปรุง  จ านวน 3 ร้อยละ 6% 

 7.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาระบบสูบน้ า 
เครื่องสูบน้ า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและ
ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ พอใจ  จ านวน 50   
ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  จ านวน 0 ร้อยละ 0% 

 8.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาคลองส่งน้ าที่
อยู่ ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ  พอใจ จ านวน 50 ร้อยละ 
100%  ปรับปรุง จ านวน 0 ร้อยละ 0% 

 9.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาระบบการ
ผลิตน้ าประปาของเทศบาลที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ พอใจ จ านวน 48 ร้อยละ 96% ปรับปรุง  
จ านวน 2 ร้อยละ 4% 

 
 ด้านผังเมือง 
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10.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดท า หรือสนับสนุนการจัดท า
ผังเมือง เพ่ือให้มีแผนผังนโยบาย และผังเมืองรวม (จังหวัด/ เมือง          
/ ชุมชน) เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น พอใจ  จ านวน 50 ร้อยละ 
100%  ปรับปรุง จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
11.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) พอใจ  
จ านวน 49 ร้อยละ 98% ปรับปรุง จ านวน 1 ร้อยละ 2% 

 
ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
12.ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และป่วยติดเตียงต่อ
การได้รับการดูแลด้านสุขภาพ จากเทศบาล พอใจ จ านวน 50 ร้อยละ 
100% ปรับปรุง  จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
13.ความพึงพอใจของนักบริบาลชุมชน ที่เทศบาล มีการส่งเข้าร่วมอบรม
กับกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พอใจ จ านวน 50   
ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
14.ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการได้รับบริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่เทศบาล พอใจ  จ านวน 50 ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  
จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
15.ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ เข้าร่วมกิจกรรม / ชมรม/ สมาคม         
/ ศูนย์บริการทางสังคม/ โรงเรียนผู้สูงอายุ  ที่เทศบาลให้การสนับสนุน 
พอใจ จ านวน 50 ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
16.ความพึงพอใจของผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการจากเทศบาล พอใจ จ านวน 50 ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  
จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
17.ความพึงพอใจของผู้พิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ที่เทศบาลเข้าไป
ช่วยเหลือสนับสนุน  หรือประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ เข้าไป
ด าเนินการ พอใจ จ านวน 50 ร้อยละ 100% ปรับปรุง จ านวน             
0 ร้อยละ 0% 
18.ความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้เคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์จากเทศบาล พอใจ  จ านวน 50   ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  จ านวน 
0 ร้อยละ 0% 
19.ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการส ารวจสัตว์ขึ้นทะเบียน
สัตว์ และฉีดวัคซีนสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย     
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จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จากเทศบาล พอใจ จ านวน 50 ร้อยละ 100%  
ปรับปรุง  จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
 
ด้านการศึกษา 
20.ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น พอใจ  จ านวน 50 ร้อยละ 100%  ปรับปรุง จ านวน 0 
ร้อยละ 0% 
21.ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก / อนุบาล / ประถมศึกษาของรัฐที่ได้รับอาหารเสริม (นม) 
ครบถ้วนจากเทศบาล พอใจ  จ านวน 50   ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  
จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
22.ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก / อนุบาลประถมศึกษาของรัฐที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการครบถ้วนจากเทศบาล พอใจ  จ านวน 50   ร้อยละ 100%  
ปรับปรุง  จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
23.ความพึงพอใจของเด็กด้อยโอกาส และเด็กยากจน ที่ได้รับการ
สนับสนุนด้านการศึกษา และด้านการเงินจากเทศบาล พอใจ  จ านวน 50   
ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  จ านวน 0 รอ้ยละ 0% 
 
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
24.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยในการ
ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล พอใจ จ านวน 50  
ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
25.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการยุติเรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนศูนย์บริการประชาชนศูนย์ด ารงธรรมศูนย์      
one stop service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ ฯลฯ ที่ส่งให้
เทศบาลด าเนินการ และได้รับการให้ความช่วยเหลือจากเทศบาลหรือการ
ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อ พอใจ จ านวน 50 ร้อยละ 
100%  ปรับปรุง  จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
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ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน  
26.ความพึงพอใจของประชาชนในการสนับสนุนงบประมาณ หรือ
สนับสนุน อ่ืน ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว 
ฯลฯ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาดของเทศบาล พอใจ  
จ านวน 50  ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
27.ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ / กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรมประมง ปศุสัตว์  หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ)           
ที่เทศบาลได้ด าเนินการ พอใจ จ านวน 50  ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  
จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
28.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดง
สินค้าชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน    
ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ า ตลาดเก่า ฯลฯ ของเทศบาล พอใจ  จ านวน 50  
ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
29.ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ / กิจกรรมของเทศบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่
เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว พอใจ  จ านวน 50  ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  
จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
30.ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ / กิจกรรมของเทศบาลเพ่ือ
กระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวและการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว พอใจ  จ านวน 50  ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  
จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
31.ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือ
การสร้างงานของเทศบาล พอใจ  จ านวน 50  ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  
จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
32.ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาทั้งที่เทศบาลและ
ช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์
หรือการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ พอใจ จ านวน 50  ร้อยละ 100%  
ปรับปรุง  จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
33.ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะของเทศบาล พอใจ  จ านวน 50  ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  
จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
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34.ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ /กิจกรรมในการอนุรักษ์และ
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การก าจัดน้ าเสีย และ
ฝุ่น PM 2.5 ของเทศบาล พอใจ  จ านวน 50  ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  
จ านวน 0 ร้อยละ 0% 
 
ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและโบราณสถาน 
35.ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล ในการ
ส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และโบราณสถาน พอใจ  จ านวน 50  ร้อยละ 100%  ปรับปรุง  
จ านวน 0 ร้อยละ 0%  ครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล 2.รายงานผลการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตามการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่     
4 มิถุนายน 2564  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
รายงานผลการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตามการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่     
4 มิถุนายน 2564 ข้อ 2.1 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบะหว้า  2.2 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า
และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 

 -คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 ตามเอกสารที่อยู่ในมือของทุกท่าน ผมขออนุญาตไม่อ่านนะครับ ข้อ 2.3 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบะหว้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบะหว้า ตาม
ค าสั่งเทศบาลต าบลบะหว้า ที่ 227/2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า นั้น ประกอบไปด้วย
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ครับ 
1. นายทองลิตร   อินอุเทน      ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
2. นางสาวศุภร    พรรณขาม   ผู้แทนครู กรรมการ 
3. นางประกายเพชร  บุญศร ี   ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
4. นายถนอม   งิว้ไชยราช   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
5. พระภักด ี   ยสปาโล     ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
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6. นางสาวกัญญารัตน์  แดงวิเศษ  ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
7. นายสมชัย  ไตรโยธี       ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายวิษณุ   ไชยชมพู     ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า  กรรมการและ
เลขานุการ 
ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการที่ ได้พบปะ พูดคุยกัน ถึงแนวทางการ   
พัฒนาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า ได้พูดคุยกันในส่วนหนึ่งแล้ว
ว่า เรามีแผนที่จะพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลของเราอย่างไร มีการ
พูดคุยในเบื้องต้นแล้ว ก็คงจะมีการด าเนินการไปด้วยดีครับ ข้อ 2.4   
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบะหว้า ตามค าสั่ง ที่ 166/2559                   
มีคณะกรรมการ 7 ท่าน ตามที่ได้มีส านักงานยุติธรรมชุมชน จังหวัด
สกลนคร การคัดเลือกประกอบด้วย 
1.ร.ต.ท. บ ารุง โยวะผุย รอง สว.(ป) สภ. โพนแพง ประธานกรรมการ 
2.นายสมพร  เรืองสวัสดิ์    ผู้ใหญ่บ้าน           รองประธานกรรมการ 
3.นายประยูร เฟือยงาราช  ผู้ใหญ่บ้าน           รองประธานกรรมการ 
4.นายจ ารัส   ผากงค า      ผู้ใหญ่บ้าน            กรรมการ 
5.นายดุสิต  แดงวิเศษ      สมาชิกสภาเทศบาล     กรรมการ 

     6.นายวิมาน อุ่มอาสา       สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
7.นายเกรียงไกร ชัยรินทร์   นักวิชาการตรวจสอบภายในกรรมการและ
เลขานุการ 
ข้อ 2.5คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้าและ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาล       
ต าบลบะหว้า คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ขออนุญาตน าเรียนตามเอกสารที่แจ้งไปนะครับเพ่ือไม่ให้
เป็นการเสียเวลา ขอน าเรียนให้ที่ประชุมรับทราบเพียงเท่านี้ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องทีเ่สนอใหม่เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล 4.1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer) 
 เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้ชี้แจงให้สภาเทศบาล

ต าบลบะหว้าได้รับทราบ ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
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สืบเนื่องจากเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ าช ารุด เสียหายไม่สามารถที่จะ
น ามาใช้ได้ ซ่อมแซมก็ไม่คุ้มและใช้มาเป็นเวลานาน จึงขอยื่นญัตติต่อที่
ประชุมขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด ดังนี้ 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของกองคลัง ดังนี้ กองคลัง ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,642,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่
หมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ภายในกองคลัง หน้า 70 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 661 ,477 บาท 
(หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณ
รายจ่าย จ านวน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด 639,477 บาท (หกแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
เจ็ดบาทถ้วน) ขอโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองคลัง ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matix Printer แบบแคร่สั้น จ านวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 -มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม 
 -มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column) 
 -มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อย

กว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที 
 -มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 

360x360 dpi 
 -มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Paralle หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิม – บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน

เพ่ิม 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นราคาจัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจั ดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
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  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า เพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อ
ซักถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีข้าพเจ้าจะขอมติที่
ประชุมนะครับ ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ชนิด          
Dot Matrix Printer) กองคลัง ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,642,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่
หมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ภายในกองคลัง หน้า 70 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 661 ,477 บาท 
(หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณ
รายจ่าย จ านวน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด 639,477 บาท (หกแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
เจ็ดบาทถ้วน) ขอโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองคลัง ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matix Printer แบบแคร่สั้น จ านวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 -มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม 
 -มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column) 
 -มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อย

กว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที 
 -มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 

360x360 dpi 
 -มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Paralle หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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 งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิม – บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
เพ่ิม 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นราคาจัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า
ท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาเทศบาล 4.2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ าและขุด
บ่อพักน้ า บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6) 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้ชี้แจงญัตติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ าและขุดบ่อพักน้ า บ้านสี่แยก
บริบูรณ์ หมู่ที่ 6) ให้สภาเทศบาลต าบลบะหว้ารับทราบครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า     
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากหมู่บ้านสี่แยก
บริบูรณ์เป็นหมู่บ้านที่มีภูมิประเทศที่สูง เรื่องของน้ าเป็นปัจจัยส าคัญ      
ที่ชาวบ้านสี่แยกบริบูรณน์ั้นมีปัญหามาโดยตลอด ซึ่งในการด าเนินการครั้ง
นี้ก็ได้มีการส ารวจหาข้อมูลครับ ว่าสิ่งไหนที่จะด าเนินการเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
น้ าให้กับหมู่บ้านสี่แยกบริบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมปริมาณน้ าลงสระน้ า    
จากที่น้ าแห้งขอด จึงได้มีโครงการที่จะเติมน้ าลงในสระน้ า โดยด าเนินการ
ขุดคลองเพ่ือที่จะรับน้ าฝนที่ไหลจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ า  ท่านจะสังเกตเห็น   
นะครับว่าในคลองระบายน้ าของถนนนั้นเป็นคอนกรีต เมื่อฝนตกน้ าก็จะ
ไหลลงไปตามร่องระบายน้ าที่เป็นปูนซีเมนต์ ซึ่งไม่สามารถที่จะซึมลงไปใต้
ดินของบ้านสี่แยกบริบูรณ์ได้เลย ดังนั้นจึงมีการขุดคลองเพ่ือที่จะให้น้ า     
ที่อยู่บริเวณ ของหมู่บ้านนั้นไหลลงไปในสระน้ าก็เลยมีโครงการที่จะขุด
คลองและต่อท่อลงไปในสระ บ้านสี่แยกบริบูรณ์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้ง
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ประปาของหมู่บ้าน ดังนั้นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอเสนอ
ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัด ดังนี้ 

 -ส านักปลัด ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ 
ของพนักงาน ตั้งไว้ 138,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7 ,000 
บาท จ านวน 12 เดือน และเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่ง 
นิติกร (พ.ต.ก) ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท จ านวน 12 เดือน หน้า 62 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 99,226 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสองร้อย
ยี่สิบหกบาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย จ านวน 90,000 บาท 
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 9,226 บาท (เก้าพัน
สองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) ขอโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส านักปลัด ด้าน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักน้ าและขุดบ่อพักน้ า บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร โดยท าการขุดร่องน้ าขนาด 
1.00X0.50X180 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 35 
ท่อน บ่อพักน้ า คสล. ขนาด 0.60X0.60X0.60 เมตร จ านวน 1 บ่อ และ
ขุดบ่อน้ า ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 1.50 เมตร งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนเพ่ิม – บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม 90 ,000 
บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าเพ่ือพิจารณา ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ สมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม
หรือไม่ครับขอโอนงบประมาณไปด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าไม่พอใช้ของ
หมู่บ้านสี่แยกบริบูรณ์เป็นปัญหามาตลอดทุกปี ท่านผู้บริหารจึงต้องการ
แก้ไขปัญหานี้ น้ าจะได้เพียงพอนะครับ สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ครับ เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ  
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สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 7 โครงการนี้ ที่สระน้ าประปาบ้านสี่แยกบริบูรณ์ของเราจะเป็นด้าน
ไหน จะเอาท่อรับน้ าส่วนไหน เพราะไม่มีแบบแปลนมีแต่โครงการ ถ้ามี
แบบแปลนก็จะพอทราบครับว่าน้ าที่จะเข้าทางทิศใต้หรือทิศเหนือครับ
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า     
ขอน าเรียนชี้แจงครับในเรื่องของการท าโครงการขุดคลองเพ่ือน าน้ าลงสระ
น้ าบ้านสี่แยกบริบูรณ์เป็นการขุดคลองตั้งแต่ทางท้ายหมู่บ้าน ที่จะเลี้ยวไป
ทางบ้านนายอ อีกฝั่งทางขวามือเป็นถนนไปบ้านอดีตผู้ใหญ่หลิ่ว ช่องตรง
นั้นจะเลยทางโค้งไป 30 เมตร น้ าที่ไหลจากบ้านสี่แยกบริบูรณ์จะไปออกัน
ตรงนั้น เราจะเริ่มขุดจากข้างถนนลงไปถึงสระน้ า ทางหอถังประปาของ
บ้านสี่แยกบริบูรณ์ และจะใส่ท่อคันคูสระ จ านวน 35 ท่อ ก่อนลงสระจะมี
ทางเลี้ยวออกจะท าเป็นบ่อพักน้ าก่อนขุดสระน้อยเพ่ือให้น้ าลงมารวมกัน
ตรงนั้น ก่อนที่จะถึงที่พักก่อนที่จะเลี้ยวลงไปสระน้ านะครับเราจะมีบ่อพัก
ตรงนั้นคลองนี้ยาวประมาณ 180 เมตร ขุดตามคลอง ขอน าเรียนให้ที่
ประชุมได้รับทราบครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ สมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม
หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลย    
นะครับ ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 ของส านักปลัด ดังนี้ 

 -ส านักปลัด ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ 
ของพนักงาน ตั้งไว้ 138,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7 ,000 
บาท จ านวน 12 เดือน และเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่ง 
นิติกร (พ.ต.ก) ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท จ านวน 12 เดือน หน้า 62 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 99,226 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสองร้อย
ยี่สิบหกบาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย จ านวน 90,000 บาท 
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 9,226 บาท (เก้าพัน
สองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) ขอโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในส านักปลัด ด้าน
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บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักน้ าและขุดบ่อพักน้ า บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร โดยท าการขุดร่องน้ าขนาด 
1.00X0.50X180 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 35 
ท่อน บ่อพักน้ า คสล. ขนาด 0.60X0.60X0.60 เมตร จ านวน 1 บ่อ และ
ขุดบ่อน้ า ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 1.50 เมตร งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนเพ่ิม – บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม 90 ,000 
บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาเทศบาล 4.3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าอาคารส านักงานเทศบาลต าบล    
บะหว้า) 

 เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้ชี้แจงญัตติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบะหว้า) ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า     
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญ ส าหรับข้าราชการ พนักงานทุกท่าน รวมทั้งพ่ีน้อง      
ที่มาติดต่อภายในส านักงานเทศบาลต าบลบะหว้าของเรานะครับ ความ
เดือดร้อนจากการใช้ห้องน้ า ท่านที่อยู่มานานก็คงจะทราบดีนะครับว่า
ห้องน้ าของเทศบาลนั้นมีปัญหามาไม่ต่ ากว่า 5-6 ปีแล้ว เป็นปัญหามานาน
เท่าที่ผมเข้ามาท างาน 3 เดือน พอจะทราบว่าเป็นปัญหาของการระบาย
สิ่งปฏิกูลไม่สามารถระบายออกไปได้  เพราะถังที่ เก็บสิ่งปฏิกูลนั้น          
ไม่สามารถที่จะซึมออกผ่านไปในดินได้ ถ้าสูบส้วมประมาณ 1 สัปดาห์    
ถึง 10 วันก็จะเต็มอีก ท าให้ต้องสูบแล้วสูบอีก ช่วงหน้าแล้งประมาณ     
ครึ่งเดือนถึง 20 วันก็ต้องสูบออก ท าให้เสียงบประมาณในการสูบส้วม
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ประมาณ 800 บาทเป็นอย่างน้อย แล้วแต่ปริมาณ แก้ปัญหาไม่จบสิ้น    
จึงอยากท าการซ่อมแซมและปรับปรุงให้สามารถใช้ได้  และขอเพ่ิมเติม    
ให้มีโถปัสสาวะ เปลี่ยนสุขภัณฑ์จากนั่งยองเป็นแบบชักโครก มีที่จับ
ส าหรับคนพิการก็อยากจะปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าให้พวกเราได้ใช้กัน
อย่างสะดวกยิ่งขึ้น รายละเอียดอยู่ในเอกสารที่แนบมานะครับ ข้าพเจ้า  
ขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้  

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ดังนี้  ส านักปลัด ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป        
งานบริหารทั่ ว ไป งบบุคลากร หมวดเงิน เดื อน (ฝ่ ายการเมือง )      
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 696 ,000 บาท (หกแสนเก้า  
หมื่นหกพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี/       
รองนายกเทศมนตรี หน้า 62 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 268,913 
บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน ) ขอโอนลด
งบประมาณรายจ่าย จ านวน 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 187,913 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ด
พันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) ขอโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองช่าง ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า อาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลบะหว้า ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร โดยท าการรื้อถอนกระเบื้องปูพ้ืนและผนัง โถส้วมนั่งยอง 
หลังคาที่ช ารุด รื้อถอนพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูกระเบื้องเซรามิคพ้ืนและ
ผนังใหม่ ติดตั้งแผงบังตา จ านวน 4 ชุด ติดตั้งสุขภัณฑ์ (ชักโครก) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ต่อเติมที่ปัสสาวะด้านข้าง จ านวน 2 ชุด พร้อมหลังคา
ส าเร็จรูป และวางบ่อเกรอะบ่อซึม พร้อมทาสีห้องน้ า ตามแบบเทศบาล
ต าบลบะหว้ าก าหนด แบบเลขที่  47 /2564 ก าหนดแล้ ว เสร็ จ              
30 วัน งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม – บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนเพิ่ม 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิ ธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า เพื่อพิจารณา ครับ 
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ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลบะหว้า) ถ้าไม่มีข้าพเจ้าจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบะหว้า) 
รายละเอียดดังนี้  

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ดังนี้  ส านักปลัด ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป        
งานบริหารทั่ ว ไป งบบุคลากร หมวดเงิน เดื อน (ฝ่ ายการเมือง )       
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 696,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่น
หกพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี หน้า 62 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 268,913 บาท 
(สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณ
รายจ่าย จ านวน 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด 187,913 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบ
สามบาทถ้วน) ขอโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองช่าง ด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลบะหว้า ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร โดยท าการรื้อถอนกระเบื้องปูพ้ืนและผนัง โถส้วมนั่งยอง หลังคา
ที่ช ารุด รื้อถอนพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูกระเบื้องเซรามิคพ้ืนและผนัง
ใหม่  ติ ดตั้ งแผงบั งตา  จ านวน 4 ชุด  ติดตั้ งสุ ขภัณฑ์  (ชัก โครก )         
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต่อเติมที่ปัสสาวะด้านข้าง จ านวน 2 ชุด พร้อม
หลังคาส าเร็จรูป และวางบ่อเกรอะบ่อซึม พร้อมทาสีห้องน้ า ตามแบบ
เทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 47/2564 ก าหนดแล้วเสร็จ              
30 วัน งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม – บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนเพิ่ม 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิ ธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า
ท่านใดเหน็ชอบ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 
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มติที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาเทศบาล 4.4 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีผนังภายนอกและหลังคาอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลบะหว้า 

 เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้ชี้แจงญัตติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมทาสีผนังภายนอกและหลังคาอาคารส านักงานเทศบาลต าบล   
บะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
ในญัตตินี้นะครับ เรื่องการทาสีหลังคา และผนังอาคารส านักงาน เท่าที่เรา
เห็นสภาพตั้งแต่เข้ามา จะเห็นสภาพอาคารที่ช ารุดทรุดโทรม ไม่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมมานาน ท าให้สถานที่ท างานไม่เป็นสง่าราศี ท่านก็จะ
เห็นสภาพหลังคาที่มันไม่น่าดูมีตะไคร่น้ ามีคราบสีด าและฝ้าเพดานที่ผุพัง
ท าให้ไม่น่าดูไม่เป็นหน้าเป็นตาของส านักงาน และทุกท่านที่ท างานในที่
แห่งนี้ผมคิดว่า ถึงอาคารจะเก่าหลายปีแต่ถ้าได้รับการซ่อมแซมก็คงจะน่า
อยู่น่าท างาน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ กองคลัง    
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน     
ตั้งไว้ 1,642,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลภายในกองคลัง หน้า 70 งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 559,607 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดบาท
ถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย จ านวน 128,400 บาท (หนึ่งแสน
สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 
431,207 บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ขอโอนเพ่ิม
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในกองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้า งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีผนังภายนอกและหลังคาอาคารส านักงาน 
เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยท าการทาสีรองพ้ืนปูนเก่า สีน้ าอะครีลิค
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ภายนอก เนื้อที่ 131.00 ตารางเมตรและงานพ่นสีหลังกระเบื้องลอนคู่ 
490.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงานป้าย
ชั่วคราวและติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20X2.40 เมตร ก าหนด
แล้วเสร็จ 30 วัน งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิม – บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 128,400 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า เพื่อพิจารณา ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ ตามญัตติที่ท่านนายก    
ได้เสนอมา สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมนะครับ ญัตติการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสี
ผนังภายนอกและหลังคาอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบะหว้า 
รายละเอียดดังนี้  ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ กองคลัง ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน     
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,642,000 บาท (หนึ่งล้าน
หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาลภายในกองคลัง หน้า 70 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 559 ,607 
บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณ
รายจ่าย จ านวน 128,400 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 431,207 บาท (สี่แสนสามหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ขอโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีผนัง
ภายนอกและหลังคาอาคารส านักงาน เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยท า
การทาสีรองพ้ืนปูนเก่า สีน้ าอะครีลิคภายนอก เนื้อที่ 131.00 ตารางเมตร
และงานพ่นสีหลังกระเบื้องลอนคู่ 490.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงานป้ายชั่วคราวและติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ 
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ขนาด 1.20X2.40 เมตร ก าหนดแล้วเสร็จ 30 วัน งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอนเพ่ิม – บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม 128 ,400 บาท 
(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า
ท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาเทศบาล 4.5 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์เทศบาลต าบลบะหว้า) 
 เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้ชี้แจงญัตติการโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตอเนกประสงค์เทศบาลต าบลบะหว้า) ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
โครงการนี้จะเทคอนกรีตจากบริเวณด้านหน้าอาคารไปข้างโรงรถ เลี้ยว
กลับมากองช่าง จะสังเกตว่าบริเวณนี้จะเป็นโคลนตม มีปัญหา เวลาใช้รถ
ใช้ถนน หรือเวลาจะเดินก็ตาม จะมีโคลนตมเยอะในช่วงนี้ โดยเฉพาะใน
วันที่ฝนตกหนักท าให้หน้าดินเละ ในการเดินไปติดต่อประสานงานแต่ละ
กองท าให้สกปรกเข้าไปในพ้ืนที่ท างานและเพ่ือเป็นการลดมลพิษฝุ่น 
เพ่ือให้พ้ืนที่ในการติดต่อประสานงานไม่มีโคลนตม และฝุ่นละออง แก่พ่ี
น้องประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายละเอียดดังนี้
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ดังนี้ กองคลัง ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,642,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสองพัน
บาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลภายในกองคลัง 
หน้า 70 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 431,207 บาท (สี่แสนสามหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย จ านวน 
196,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ
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หลังโอนลด 235,207 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดบาท
ถ้วน) ขอโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ เทศบาล
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยท าการเทลานคอนกรีต หนา 0.12 เมตร พ้ืนที่ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงานป้ายชั่วคราว และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ 
ขนาด 1.20X2.40 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบ
เลขที่ 51/2564 ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน
เพ่ิม – บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม 196,000 บาท (หนึ่งแสน
เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า เพื่อพิจารณา ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามหรือไม่ครับ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการ         
ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์เทศบาลต าบลบะหว้า ) เรียนเชิญ           
ท่านเนตรอนงค์  แดงวิเศษ  ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่  2 กระผมอยากขอเสนอแนะในการน าเสนอโครงการก่อสร้าง      
และปรับปรุงซ่อมแซมที่เสนอต่อสภาแต่ละครั้ง อยากเสนอว่าให้ทาง
ผู้บริหารและกองช่างใช้แบบหรือภาพสเก็ตช์ของส่วนที่ปรับปรุง ในแต่ละ
ครั้ง เพ่ือประกอบค าพิจารณาของฝ่ายสภาจะได้พิจารณาอนุมัติในส่วนที่
ปรับปรุงได้ถูกต้องครับ 

ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
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ขอขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ ของท่านสมาชิกสภานะครับ แบบของ
การก่อสร้างลานคอนกรีต จะอยู่แนบท้ายเอกสารครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่
ประชุมเลยนะครับ ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลบะหว้า) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ กองคลัง ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลังงบบุคลากร หมวดเงินเดือน       
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 1,642,000 บาท (หนึ่ง
ล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาลภายในกองคลัง หน้า 70 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 431 ,207 
บาท (สี่ แสนสามหมื่นหนึ่ ง พันสองร้อยเจ็ดบาทถ้วน ) ขอโอนลด
งบประมาณรายจ่าย จ านวน 196,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 235,207 บาท (สองแสนสาม
หมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ขอโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยท าการเทลานคอนกรีต 
หนา 0.12 เมตร พ้ืนที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 448.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงานป้ายชั่วคราว และ
ติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20X2.40 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 51/2564 ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน 
งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอนเพ่ิม – บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
เพ่ิม 196,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า
ท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
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ประธานสภาเทศบาล ท่านใดต้องการเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
กระผมขอหารือเก่ียวกับท่ีดินเดิมเป็นสระอยู่หน้าบ้านผู้ใหญ่โล่ทางฝั่งบ้าน
น้อย ซึ่งท าการถมเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่ได้ท าการถอนสภาพ อยากจะ
ขอหารือในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ถ้าด าเนินการไปแล้วจะถอนสภาพจาก
สระน้ ามาเป็นสภาพพ้ืนดินปกติ จะขอความคิดเห็นจากสภาครับว่าควร
ด าเนินการถอนสภาพหรือไม่ครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาทุกท่ านมีความคิด เห็นอย่ าง ไรบ้ างครับ  จากที่ ท่ าน
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้น าเรียนหารือ มีสระสองที่ คือที่หมู่       
ที่ 9 และหมู่ที่ 2 ริมสระผู้ใหญ่ทรงศักดิ์ ดวงสุภา สมาชิกทุกท่านมี     
ความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการขอถอนสภาพบ้างครับ เรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ  

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
ในการถอนสภาพจากสระน้ ามาเป็นที่ดินนั้น ก็คงจะต้องขอความเห็นจาก
สภานะครับ ว่าด าเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนที่เป็น
เอกสารส่งที่ดินก็ขอความเห็นจากสภาครับ ว่าควรด าเนินการต่อหรือไม่ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านเนตรอนงค์ แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 

แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ในการด าเนินการถอนสภาพ ทางส่วนไหนถึงจะมีสิทธิ์ถอนสภาพ
ได้ครับ  

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  
ขอให้ทางผู้อ านวยการกองช่าง นายวัฒนา ศรีสุทัศน ์ช่วยอธิบายด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ข้าพเจ้านายวัฒนา  ศรีสุทัศน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
ช่าง  ในการถมสระ ที่สาธารณประโยชน์ในความดูแลของอ าเภอที่มอบให้
ก านันผู้ใหญ่บ้านและเทศบาลเป็นผู้ดูแล ก่อนจะถมต้องขออนุญาตก่อน   
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ขอถอนสภาพเปลี่ยนแปลงจากน้ าเป็นอย่างอ่ืนขอให้ที่ประชุมสภาร่วมกัน
พิจารณาด้วยครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่างครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า
ครับ    

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า สรุป
จากท่านผู้อ านวยการกองช่างนายวัฒนา ศรีสุทัศน์ ได้น าเรียนนะครับ     
เมื่อได้ท าไปแล้ว ถ้ายังไม่ได้ด าเนินการทางเอกสาร เราก็จะมีความผิด      
ก็เลยจะน าเรียนที่ประชุมว่า ในการถอนสภาพนั้น ได้ด าเนินการถมไปแล้ว 
ดังนั้น เราจึงควรด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ด าเนินการท า
หนังสือไปถึงที่ดินขอถอนสภาพจากสระน้ าเป็นสภาพที่ดินปกติจึงขอน า
เรียนครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตสอบถามท่านผู้อ านวยการกองคลั ง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลต าบลบะหว้าครับ พอจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับการถอนสภาพ
หรือไม่ครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์  หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ในส่วนของที่ดินสาธารณะ อ านาจหน้าที่
ในการดูแลจะเป็นของอ าเภอร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการใช้ประโยชน์เดิมที่ตรงนั้นเป็นสระ ผู้ใหญ่บ้าน 
น่าจะทราบดีว่าท าไมจึงถมสระ ท าไมจึงเอาดินมาถม ผู้ใช้พ้ืนที่ตรงนั้นคือ
ผู้ใหญ่บ้าน คือหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์อันใดจึงให้ถม การดูแลที่สาธารณะ
เป็นหน้าที่หลักของท่านนายอ าเภอรวมทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลร่วมกัน ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์นะคะ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ เราจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของ
หมู่บ้าน หรือชุมชน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการด าเนินการตรงนี้ไม่ทราบขั้นตอนว่า
ก่อนจะเอาดินมาถม ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหน แต่ทราบจากท่าน
ผู้อ านวยการกองช่างแจ้งว่า เรายังไม่ได้ถอนสภาพจากแหล่งน้ า             
ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน การถมที่สาธารณะการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์จะต้องเปลี่ยนแปลงกับผู้มีอ านาจ ในฐานะผู้ดูแลร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่นในการดูแลร่วมกันไม่ใช่สิทธิ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นเจ้าของ เรามีสิทธิ์แค่ดูแลร่วมกับ ก านัน 
ผู้ใหญบ่้าน ในพ้ืนที่และท่านนายอ าเภอ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการ
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ใช้ประโยชน์ที่สาธารณะ เราจะต้องมีการแจ้งจากการใช้ประโยชน์จากน้ า
ก็เป็นการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนขอน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมเท่านี้ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ต าบลบะหว้าครับ เชิญท่านผู้อ านวยการกองช่างครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ข้าพเจ้านายวัฒนา  ศรีสุทัศน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
ช่าง กระผมน าเรียนเสนอท่านนายก เรื่องการขอถอนสภาพ เพราะว่าใน
อนาคตเราจะมีโครงการตรงสระพังทอง ด้านหน้าจะเป็นตลาด หรือเป็น  
ที่จอดรถของเด็กนักเรียน กระผมเกรงว่าถ้าเราไม่ขอเปลี่ยนสภาพการ    
ใช้งาน งบประมาณจะลงไม่ได้ จึงได้น าเรียนให้ท่านนายกเทศมนตรีต าบล   
บะหว้าทราบ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของต าบลบะหว้าของเราครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองช่าง ที่ท่านให้ความใส่ใจอยากพัฒนา
เทศบาลต าบลบะหว้าของเรานะครับ เรียนเชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่  7ปัญหานี้  ในตอนนั้น กระผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ๆ      
เป็นช่วงระยะเวลาที่เราเลือกตั้ง ผู้รับเหมากับผู้น าเอาดินท่ีขุดลอกจากสระ
หนองจาน และไม่มีที่ทิ้งดินจึงปรึกษาหารือกันระหว่างก านันผู้ใหญ่บ้าน 
แต่ละหมู่บ้าน ว่าจะท าอย่างไรดี จึงเอาไปทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต มันผิด
กฎหมาย ในตอนนั้นก็ได้หารือกัน ไม่รู้ใครผิดใครถูก เพราะผู้รับเหมา       
ก็ต้องการทิ้งดินดินจ านวนมหาศาล หาที่ทิ้งไม่ได้จึงได้ถมสระตรงนี้ถ้าท า
ผิดไปแล้วก็ขอเสนอเราก็ต้องแก้ไขขอให้ท่านนายก ท่านปลัดประสานกอง
ช่างผู้มีความรู้ด้านนี้ ถ้าต้องการให้สภามีมติก็ขอให้ยื่นญัตติเข้ามาในการ
ประชุมสภาครั้งต่อไป แต่ครั้งนี้เราหารือกันก่อน กระผมอยากให้สอบถาม
คนที่รู ้เช่นนิติกรเทศบาลใดก็ได้ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษครับ ท่านใดมีข้อเสนอ เรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่
ครับ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า     
เรื่องอ่ืนๆ ที่จะน าเรียนคือจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เนื่องจากเทศบาล
ต าบลเหล่านั้นได้ด าเนินการจัดสถานที่พักคอย รอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ  
ตามหนังสือสั่งการ ซึ่งเราได้จัดสถานที่พักคอยอยู่ 3 แห่ง ที่บ้านวังม่วง
บ้านบะยาวใหญ่ และที่ศูนย์สามวัย ในเรื่องของงบประมาณที่จะน ามาใช้
จ่ายนั้นมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คืองบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
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สุขภาพ ซึ่งเราได้ด าเนินการประชุมขออนุมัติการใช้จ่ายตามโครงการเป็น
จ านวนเงิน 390,000 บาท ได้ประชุมไปแล้ว และที่ประชุมก็อนุมัติการใช้
จ่าย ค่าใช้จ่ายก็มีหลายส่วนด้วยกัน ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้น าเรียน
ชี้แจงครับ และขอน าเรียนเกี่ยวกับค่ารักษาความปลอดภัย และค่าอาหาร
ผู้ป่วยเรายังไม่ได้จ่ายให้ผู้ใด เพราะเราจะด าเนินการเบิกจ่ายจากอีก
งบประมาณหนึ่ง ขอเชิญผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางวิภารัตน์ ค าทองไชย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบะหว้า ขอน าเรียนการด าเนินการ ตามโครงการศูนย์พัก
คอย รอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ เทศบาลต าบลบะหว้า ซึ่งเป็นโครงการ        
ที่อนุมัติใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล     
บะหว้า ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564     
ได้ขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือดูแลพ่ีน้องประชาชนต าบลบะหว้า      
ที่ต้องเดินทางกลับมาแล้ว ไม่มีเตียง ต้องรอเตียง จึงจัดศูนย์พักคอย     
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 390,000 บาท ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า และได้รับการสมทบเงินจาก
กองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราได้ด าเนินการขับเคลื่อนในสิ่งที่มี 
ความจ าเป็น ตามงบประมาณรายจ่ายที่ได้ขออนุมัติไว้จ านวน 390,000 
บาท ซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็จะดูแลพ่ีน้องประชาชนที่เดินทางกลับมาจาก
พ้ืนที่เสี่ยง ทั้งผู้ที่ติดเชื้อ และมาจากพ้ืนที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุดเฝ้าระวัง
สูงสุด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ศูนยพั์กคอยนั้นจะตั้งไปแล้ว 3 แห่งนะคะ 
1.ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชนบ้านบะหว้าหมู่ที่ 9 
2.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลบะหว้า     
หมู่ที่ 9   
3.ศาลาจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังม่วงหมู่ที่ 8 และโรงเรียน
บ้านบะยาวได้อนุเคราะห์สถานที่เป็นศูนย์พักคอยทางโซนบ้านบะยาว 
งบประมาณจะด าเนินการในส่วนของ 
- เต็นท์ ที่พักของผู้เข้ามาพัก 
- เครื่องมือแพทย์ที่มีความจ าเป็น 
- น้ าอาหาร 
- อุปกรณ์ชุดป้องกันที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เช่นชุดพีพีอี (PPE) 
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-เรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็มีงบประมาณส าหรับจ้างบุคคลรักษา
ความปลอดภัยทั้ง 3 แห่ง ทั้งบ้านวังม่วง บ้านบะยาวใหญ่ บ้านบะหว้า 
- อุปกรณ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้เข้ามาพักที่ศูนย์พักคอย ไม่ว่าจะเป็น
ที่นอน หน้ากากอนามัย ถังขยะสีแดง ถุงขยะสีแดง ซึ่งได้จัดซื้อใน
โครงการนี้  
- และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ป้ายต่างๆ งบประมาณ        
ที่ขออนุมัติไว้จ านวน 390,000 บาท จนถึงกันยายน 2564 แต่ส่วน
ค่าอาหารนั้นไม่ได้เบิกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยใช้ เงิน
งบประมาณรายจ่ายจากงบกลาง ประเภทส ารองจ่าย ที่จะจ่ายให้ผู้ติดเชื้อ
จะขอข้อมูลจากคุณหมอวิษณุ ไชยชมพู เพ่ือมาด าเนินการเบิกจ่าย ในเงิน
อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเราใช้เงินตามหลักของการใช้เงิน ให้ใช้เงินงบประมาณ
ก่อนเงินเทศบัญญัติงบประมาณและเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพนะคะ 
เพ่ือดูแลพี่น้องของเราในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้ว 
ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่อนุมัติไว้จะใช้ไม่ได้คงจะต้องด าเนินการนับ
หนึ่งใหม่ เพราะโครงการนี้อนุมัติไว้ถึงสิ้นปีงบประมาณเท่านั้นค่ะ จึงขอน า
เรียนที่ประชุมไว้เพียงเท่านี้ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่ านนักวิ เคราะห์น โยบายและแผนครับ  เรี ยน เชิญ            
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับศูนย์พักคอย เราจะมีการด าเนินการ
อยู่ในขณะนี้คือมีการจัดรถรับส่งผู้ป่วย ซึ่งเราจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของชุด 
พีพีอี ชุดป้องกัน ซึ่งใช้แล้วทิ้ง ช่วงนี้รอรับส่งผู้ป่วยอยู่เป็นประจ า ไม่ว่าจะ
เป็นผู้รักษาหายแล้วกลับมาที่พักจากโรงพยาบาลสนาม ที่ว่าการอ าเภอ   
ซึ่ งจะรับส่งวันละหลายรอบ อยากขอน า เรียนเ พ่ือให้ เข้า ใจและ
ประชาสัมพันธ์ต่อให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบนะครับ ว่าเรามีเงิน
ช่วยเหลือ ต้องใช้งบกลาง เงินค่าอาหารในระเบียบบอกว่า ใช้จ่ายได้    
เพ่ือเป็นค่าอาหารให้กับผู้ป่วยมื้อละ 50 บาทต่อคนจะให้กี่มื้อก็ได้ตาม
งบประมาณที่ เ รามี  เ ร าตรวจสอบงบประมาณของ เราแล้ ว ว่ า            
น่าจะช่วยเหลือได้ประมาณ 2 มื้อ คือ 100 บาท ต่อคนต่อวัน ซึ่งท่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้น าเรียนไปแล้วนะครับ ว่าจะมีรายชื่อผู้ที่
เข้ามาพัก มีผลบวกมา ก็จะด าเนินการเบิกจ่ายให้ภายหลัง แม้ท่านจะหาย
กลับบ้านไปแล้ว และเรื่องของ ค่าเวรยามรักษาความปลอดภัยเราตั้ง
งบประมาณไว้ที่ 45,000 บาท โดยแยกให้ทางบ้านวังม่วง 10,000 บาท
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บ้านบะยาวใหญ่ 10,000 บาท บ้านบะหว้า 25,000 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย
เจ้าหน้าที่ก าลังด าเนินการท าเรื่องเบิกจ่าย อีกเรื่องคือ ตอนนี้จากที่เราได้
ไปด าเนินการงบเหลือจ่าย เราขอไป 11 โครงการ ได้รับการอนุมัติมา       
9 โครงการ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหมู่บ้าน อีก 2 โครงการ       
ที่ไม่ได้เพราะไปซ้ าหมู่บ้านกัน และที่ด าเนินการประสานงานอยู่คือ 
โครงการงบอุดหนุนปี 2564 เพ่ิมเติม ประสานไปแล้วคาดว่าจะมีข่าวดีอีก    
คงจะได้ถนนเพ่ิมหมู่บ้านละ 1 สาย ขอน าเรียนให้ทราบครับ  

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับเชิญท่านค าพา      
นาขะมิ้น ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายค าพา 
นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 เรื่องที่ผมอยากจะเสนอ คือเรื่องโควิด-19 ที่ผมมองดูบุคลากรของ
เราในเรื่องของรถรับส่งและคนอยู่เวรยาม ความจริงรถเราไว้ใช้ในเรื่องของ
รับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล และรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อ เพียงพอหรือไม่ครับ    
ผมคิดว่าไม่พอ จึงขอฝากให้ดูแลตรงนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้พ่ีน้อง
ของเราขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า     
เรื่องโครงการศูนย์พักคอย ที่ส าคัญตอนนี้ คือเรื่องขยะติดเชื้อ เดิมต้อง
เป็นโรงพยาบาลด าเนินการ แต่ไม่มีบุคลากรพอที่จะมาด าเนินการได้    
ทางเทศบาลจึงลองจ้างเหมาคนไปเก็บขยะ ขยะแห้งไม่มีปัญหาเท่าไหร่    
แต่ขยะเปียก เช่นเศษอาหารจะเผาไม่ได้ เราก็ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหา
กันอยู่  คนเก็บขยะก็กล้ าๆ กลัวๆ กลัวจะติดเชื้อ จึงหาคนที่จะไป
ด าเนินการส่วนนี้ค่อนข้างจะยาก จึงยังเป็นปัญหาของเราอยู่จึงขอน าเรียน
ให้ที่ประชุมทราบครับ  

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านอ าพร มาตราชครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายอ าพร     

มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง    
หมู่ที่ 1 เรียนถามว่า การอยู่เวรยามศูนย์พักคอย ด าเนินการอย่างไรบ้าง
ครับ เพราะยังไม่เห็นใครไปอยู่  ผู้ป่วยบางคนอยู่ตามทุ่งนาเข้ามาใน
หมู่บ้านก็ม ีจึงอยากฝากด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านอ าพร มาตราช ครับ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบล   
บะหว้า ครับ  
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า     
เรื่องของการรักษาความปลอดภัยวันนั้น มีการประชุมของคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการด้วย จึงได้พูดคุย
กันเบื้องต้นว่า เราจะจัดสรรงบประมาณไว้ให้แต่ขอให้ท่านด าเนินการจัด
ก าลังของแต่ละหมู่บ้านเอง ว่าท่านจะด าเนินการอย่างไร จะจ้างใครสักกี่
คนตามงบประมาณที่เราได้แจ้งไป ให้เริ่มด าเนินการได้เลยส่วนการ
เบิกจ่ายนั้น เราจะท าการเบิกจ่ายให้ท่าน เราได้แจ้งไปเบื้องต้นแล้ว        
ก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่บ้าน ท่านจะด าเนินการต่อไป อย่างไรเราไม่สามารถไป
บังคับได้ และผู้ป่วยถ้าไม่ดูแลตัวเอง อยู่แต่ในที่กับตัวเราก็ไม่มีอ านาจ
อะไรที่จะไปด าเนินการท าได้ เพียงแจ้งอ าเภอ ทางอ าเภอจะมีมาตรการ  
ถ้าบอกแล้วไม่ฟังก็ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งทางอ าเภอ สามารถที่จะด าเนินการ
ตามกฎหมายได้ แต่ทางเทศบาลไม่ได้มีระเบียบอะไรรองรับ ท าได้เพียง
บอกกล่าวกันเฉยๆ ถ้าพบผู้ใหญ่บ้านก็บอกให้ด าเนินการเรื่องเวรยาม
รักษาการณ์ได้นะครับ ทางเทศบาลก าลังด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องเบิก
จ่ายเงินให้ท่านอยู่ ขอน าเรียนเท่านี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่ เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางวิภารัตน์ ค าทองไชย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ  ขออนุญาตน า เรียน เรื่องการจัดท าร่าง เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งตามระเบียบ
กระกรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ท่านผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องยื่นเสนอญัตติ            
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายในวันที่ 15 สิงหาคม            
นั้น การด าเนินการขณะนี้ได้ตัวเลขที่ลงตัวแล้วและเตรียมการ ส่วนของ
รายละเอียดที่จะยื่นต่อท่านประธานสภาเพ่ือให้การจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 เป็นไปตามระเบียบและตาม
ก าหนดเวลาเหลือแต่ท าเป็นเล่มและส่งท่านประธาน ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่  7 ตามที่ท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงนะครับ         
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ว่าเตรียมร่างเทศบัญญัติพร้อมแล้ว และยื่นต่อท่านประธานสภา          
ไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม เราต้องท าก่อนนะครับ ต้องยื่นก่อนเพ่ือให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกสภาได้อ่านได้ศึกษาถ้ามีข้อผิดมันเป็นระเบียบ
กฎหมายของเรา  จะท าการแก้ ไขยาก  เราต้องศึกษาร่ วมกันกับ
ประธานสภาให้รอบคอบครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษครับ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เสนอเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ครับ ขอเชิญนักพัฒนาชุมชนครับ 

นักพัฒนาชุมชน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางนงค์รัก รัตนมาลี ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ งาน
พัฒนาชุมชน ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องแบบค าขอรับเงิน
สงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพของผู้สูงอายุตาม
ประเพณีนะคะ ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกท่านนะคะ เมื่อมีผู้สูงอายุ
ในต าบลบะหว้า ที่เสียชีวิตจะมีแบบให้มาติดต่อกับทางเทศบาล ก็จะมี
ส่วนที่ 1 ส าหรับผู้ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี จะมี
รายละเอียด คือ ชื่อ อายุ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน วันที่ออกบัตร    
วันหมดอายุบัตร 
ส่วนที่ 2 
ข้อมูลผู้ให้การรับรอง ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีนะคะ ก็
คนในบ้านจะต้องคุยกันว่าจะให้ใครเป็นคนจัดการศพ คุณสมบัติ   ผู้ที่ยื่น
ค าขอรับเงินสงเคราะห์จะม ี
- ผู้อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
- มีสัญชาติไทย 
- มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่มีบัตร ก็สามารถให้ผู้อ านวยการเขตนายอ าเภอ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีรับรองให้ก็ได้ 
หลักฐานการยื่น 
1.ใบมรณะบัตรผู้สูงอายุ 
2.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ 
3.บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐโดยมี
รูปถ่ายที่มีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ 
4.สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นค าขอเว้นแต่ประสงค์จะขอรับ
เงนิสดให้ด าเนินการตามระเบียบของราชการส่วนมากจะเป็นการโอนผ่าน
บัญชีก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกท่านด้วยนะคะขอน าเรียนเพียงเท่านี้
ค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณนักพัฒนาชุมชน ครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ  
  ถ้าไม่มีข้าพเจ้านายอุทิศ  ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า       

ขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 วันที่         
13 สิงหาคม 2564 ครับ 
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