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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันที ่4 มิถุนายน 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 
                   นายเนตรอนงค์  แดงวิเศษ 
           นายวิลัย         วงสาเนาว์ 
           นายปรีชา        สุดใจ 
           นายดุสิต          แดงวิเศษ 
           นายอ าพร        มาตราช 
           นายถนอม        งิ้วไชยราช 
           นายพนมชัย      ค าพิทักษ์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  การประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามญั สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี 2 วันที่  4  มิถุนายน 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 นายสงัด  สุบุญมา นักวิชาการศึกษาช านาญการ สงัด  
13 น.ส.วิลาวัลย์ จามน้อยพรหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิลาวัลย ์  

    14 น.ส.กรกนก โยปทุม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรกนก  
15 นายวัฒนธนชัย  จามน้อยพรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            นักการภารโรง วัฒนธนชัย    
16 นายขวัญชัย  ทองส่งโสม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ ขวัญชัย    
17 น.ส.มณีรัตน์ ขันทะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ มณีรัตน์  
18 นายเกรียงไกร  ชัยรินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ เกรียงไกร    
19 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  2/2564 วันที่         
4 มิถุนายน 2564 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ทราบ มีเรื่องเสียหายเกี่ยวกับเทศบาลต าบลบะหว้าเรา เนื่องจากมีบุคคล
ได้ท าหนังสือแอบอ้าง หลอกลวง ขอเรี่ยไรเงินจากร้านหมูไดนาโม คนร้าย
ได้ปลอมแปลงเอกสารว่ามาจากเทศบาลของเรา แล้วไปเรี่ยไรเงิน       
จากร้านค้าต่างๆ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าและข้าพเจ้าได้ไป
แจ้งความไว้แล้ว ที่สถานีต ารวจโพนแพง ถ้าผู้ใดทราบเบาะแส ก็ขอให้แจ้ง
ไปสถานที่ต ารวจภูธรโพนแพง ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่         

6 พฤษภาคม 2564 เรียนเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ได้รายงานการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต    
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่  7 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  การตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ครั้ งแรก เมื่อวันที่           
6 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้ตรวจรายงานการ
ประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ไม่มีผิดตกครับ ท่านประธาน  

ประธานสภาเทศบาล           มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี ข้าพเจ้าก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ครั้ งแรก เมื่อวันที่            
6 พฤษภาคม 2564 ด้วยครับ  

มติที่ประชุม มีมติ เป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุม ครั้ งแรก เมื่อวันที่            
6 พฤษภาคม 2564 

ประธานสภาเทศบาล 2.2 การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรียนเชิญ
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานการตรวจ
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง   
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต    
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่  7 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  การตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง  
ครั้ งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ .  2564 เมื่ อวันที่  11 พฤษภาคม 2564 
คณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่      
21 พฤษภาคม 2564 ไม่มีผิดตกครับ ท่านประธาน  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี ข้าพเจ้าก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง   
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564      
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง    
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล 3.1 การคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล  

บะหว้า 
 เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ชี้แจงการคัดเลือกกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบะหว้าตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 

 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
  (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวนสองคน เป็นกรรมการ เมื่อได้กรรมการ
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ที่มาจากการคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตทราบต่อไป 

 ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7)  มีวาระอยู่   
ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง เมื่อครบวาระก าหนด
ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการ
ซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่ เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกัน
แทนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง ตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนดในข้อ 12 วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่
กรณี ให้ผู้ ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลือของ   
กรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการคัดเลือกหรือ
แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการ
กองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  ในกรณีที่กรรมการตามข้อ 
12 (3) ว่างลงโดยมิใช่เหตุพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการ
กองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

 ข้อ 14 กรรมการตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (6)  และ (7) นอกจาก 
การพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (7) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในท้องถิ่น 
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลบะหว้าได้มอบหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า จ านวนสองคน เป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้าต่อไป ครับ   

ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากคณะกรรมการเดิมที่ได้หมดวาระไปมี 2 ท่าน คือ 1. นางทวี 
ศักดิ์ศินานนท์ 2.นายดุสิต แดงวิเศษ จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้ที่มีความ
เหมาะสมที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย       
วงสาเนาว์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้าน     
บะหว้า หมู่ที่ 9 ขอเสนอนายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
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บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายอ าพร     

มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง    
หมู่ที่ 1 ขอรับรอง นายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล     
บะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายถนอม     
งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง    
หมู่ที่ 8 ขอรับรอง นายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล     
บะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบเลือกนายดุสิต แดงวิเศษ 
เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า ได้โปรด
ยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เสนอกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า คนที่ 2 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายค าพา 

นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอเสนอนายอุทัย มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า   
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล        
บะหว้า ครับ 

 ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 ขอรับรอง นายอุทัย มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  

 เขตเลือกตั้ง 1 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล        
บะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิมาน     
อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านสี่แยก
บริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ขอรับรอง นายอุทัย มาตราช สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าเขตเลือกตั้ง 1 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 
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ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบเลือกนายอุทัย มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลบะหว้าก็ได้เลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลบะหว้า จ านวน 2 ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
คนที่ 1 นายวิลัย วงสาเนาว์ เสนอนายดุสิต แดงวิเศษ 
ผู้รับรองคนที่ 1 นายอ าพร มาตราช รับรองนายดุสิต แดงวิเศษ เป็น
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า 
ผู้รับรองคนที่ 2 นายถนอม งิ้วไชยราช รับรองนายดุสิต แดงวิเศษ เป็น
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า 
คนที่ 2 นายค าพา นาขะมิ้น เสนอนายอุทัย มาตราช  
ผู้รับรับรองคนที่ 1 นายดุสิต แดงวิเศษ รับรองนายอุทัย มาตราช เป็น
กรรมการกองทนุหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า 
ผู้รับรองคนที่ 2 นายวิมาน อุ่มอาสา รับรองนายอุทัย มาตราช เป็น
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า 

 
ประธานสภาเทศบาล 3.2 ญัตติการคัดเลือกกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้าและ

กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า  
 เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ชี้แจงญัตติการคัดเลือกกรรมการ

พัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้าและกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 ข้อ  8  ให้ ผู้ บริ หารท้องถิ่ นแต่ งตั้ ง คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่ น 
ประกอบด้วย 

 (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ   
กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจไดร้ับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
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 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน   
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการคัดเลือกกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล     
บะหว้า เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลบะหว้าได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าเป็นกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 และข้อ 28 ต่อไป จึงน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือพิจารณาครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล 3.2.1 การคัดเลือกกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าได้เสนอกรรมการพัฒนา

เทศบาลต าบลบะหว้า จ านวน 3 ท่านครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย       

วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่ 9 ขอเสนอนายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านางสาวรัตมณีย์ 

บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านบะยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ขอรับรองนายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 
ค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายปรีชา 
สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย   
หมู่ที่ 4 ขอรับรองนายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบเลือกนายเนตรอนงค์ 
แดงวิ เศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้ า  เขตเลื อกตั้ งที่  2             
เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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ประธานสภาเทศบาล เชิญเสนอท่านที่ 2 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า  
หมู่ที่ 7 ขอเสนอนายปรีชา สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า     
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายค าพา 

นาขะมิ้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายปรีชา สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า               
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายปรีชา สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า               
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่ านใดเห็นชอบเลือกนายปรีชา      
สุ ด ใ จ  ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล บ ะห ว้ า  เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง ที่  1                  
เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญเสนอท่านที่ 3 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย        

วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่ 9 ขอเสนอนายพนมชัย ค าพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า                

 เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายอุทัย       

มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง
หมู่ที่ 8 ขอรับรองนายพนมชัย ค าพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล     
บะหว้า  เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายปรีชา 
สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย 
หมู่ที่ 4 ขอรับรองนายพนมชัย ค าพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล     
บะหว้า  เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ  

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบเลือกนายพนมชัย  
พิ ทั กษ์  ส ม า ชิ ก สภ า เทศ บาลต า บลบ ะหว้ า  เ ขต เ ลื อ กตั้ ง ที่  2                  
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เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล ทางสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ก็ได้เลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ต าบลบะหว้า ทั้ง 3 ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
  คนที่ 1 นายวิลัย วงสาเนาว์ เสนอ นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์  รับรองนายเนตรอนงค์        

แดงวิเศษ เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นายปรีชา สุดใจ รับรองนายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ     

เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 คนที่ 2 นายดุสิต แดงวิเศษ เสนอนายปรีชา สุดใจ 
 ผู้ รับรองคนที่  1 นายค าพา นาขะมิ้น  รับรองนายปรีชา  สุ ดใจ           

เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ ร ับรองนายปรีชา สุดใจ           

เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 คนที่ 3 นายวิลัย วงสาเนาว์ เสนอนายพนมชัย ค าพิทักษ์ 
 ผู้รับรองคนที่  1 นายอุทัย มาตราช รับรองนายพนมชัย ค าพิทักษ์       

เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นายปรีชา สุดใจ รับรองนายพนมชัย ค าพิทักษ์ เป็น

กรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า  
 
ประธานสภาเทศบาล 3.2.2 การคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลบะหว้า 
 เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เสนอกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า จ านวน 3 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย วงสา

เนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่ 9 ขอเสนอนายค าพา นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า      
เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 7 ขอรับรองนายค าพา นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า      
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เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายค าพา นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า      
เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบเลือกนายค าพา       
นาขะมิ้ น  สมาชิ กสภาเทศบาลต าบลบะหว้ า  เขต เลื อกตั้ งที่  2                  
ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญเสนอท่านที่ 2 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 7 ขอเสนอนายอ าพร มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า      
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายปรีชา 

สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย     
หมู่ที่ 4 ขอรับรองนายอ าพร มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า      
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านางสาวรัตมณีย์ 
บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านบะยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ขอรับรองนายอ าพร มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบะหว้า ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบเลือกนายอ าพร        
มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่  1  เป็น
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า                
ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญเสนอท่านที่ 3 ครับ 
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สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 2 ขอเสนอนายวิลัย วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า   

 เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายค าพา 

นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายวิลัย วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า      
เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านางสาวรัตมณีย์ 
บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านบะยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ขอรับรองนายวิลัย วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบะหว้า ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบเลือกนายวิลัย วงสา
เนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2  เป็นกรรมการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล บ ะ ห ว้ า                    
ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลบะหว้า ก็ได้คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า ทั้ง 3 ท่าน เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ดังนี้ 

 คนที่ 1 นายวิลัย วงสาเนาว์ เสนอนายค าพา นาขะมิ้น 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายดุสิต แดงวิเศษ รับรองนายค าพา นาขะมิ้น       

เป็นกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ รับรองนายค าพา นาขะมิ้น       

เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 คนที่ 2 นายดุสิต แดงวิเศษ เสนอนายอ าพร มาตราช 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายปรีชา สุดใจ รับรองนายอ าพร มาตราช เป็น

กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ รับรองนายอ าพร มาตราช 

เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 คนที่ 3 นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ เสนอนายวิลัย วงสาเนาว์  
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 ผู้รับรองคนที่ 1 นายค าพา นาขะมิ้น รับรองนายวิลัย วงสาเนาว์ เป็น
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า  

 ผู้รับรองคนที่ 2 นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ รับรองนายวิลัย วงสาเนาว์ 
เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 

  
ประธานสภาเทศบาล 3.3 ญัตติการสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลบะหว้า จ านวน 3 แห่ง 
เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ  

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ชี้ แจงญัตติการสรรหาและเลือกกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า     
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบะหว้า จ านวน 3 แห่ง คือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะหว้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาวใหญ่ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วงตามกฎกระทรวง ก าหนดจ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 
2564 
ข้อ 3 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก
และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย (5) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน 
ข้อ 6 ให้ผู้อ านวยการด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ (3) การสรรหาและเลือก
กรรมการตามข้อ 3 (5) ให้ด าเนินการโดยสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น 
ข้อ 7 ให้ผู้อ านวยการเสนอรายชื่อผู้ซึ่งได้รับการสรรหาและได้รับเลือกตาม
ข้อ 6  ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการและกรรมการในกรณีสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้อ านวยการเสนอรายชื่อผู้ซึ่งได้รับการสรรหา
และได้รับเลือกตามข้อ 6 ต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้ งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ และ ให้แจ้ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 



15 
 

ข้อ 8 ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการประเภท
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่สถานศึกษาที่มีข้าราชการครูเพียงคนเดียวให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการตาม ข้อ 3 (3) ติดต่อกันเกินสองวาระได้  
    ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติการสรรหาและเลือกกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้าและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบะหว้า จ านวน 3 แห่ง คือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะหว้า ศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านบะยาวใหญ่ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วงเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลบะหว้าได้เลือกสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบะหว้าเป็นกรรมการ ตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 
5 เมษายน 2564 ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า เพื่อพิจารณาต่อไป ครับ 

ประธานสภาเทศบาล กรรมการที่หมดวาระไป 1 ท่าน คือนายกาด ดวงสีจันทร์ นะครับ ก็ขอให้
ที่ประชุมได้เสนอผู้ที่จะมาท าหน้าที่กรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลบะหว้า ครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 7 ขออนุญาตสอบถามครับ เราจะตั้งคณะกรรมการชุดเดียว แล้ว
ดูแลทั้ง 3 แห่ง เลย หรือเราจะตั้งคณะกรรมการแยกเพ่ือดูแลแต่ละแห่ง
ไปเลย เพราะตามรูปแบบเดิมนั้นมีคณะกรรมการแยกเป็นแต่ละที่ครับ  

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิมาน     

อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านสี่แยก
บริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตามญัตติการสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลต าบลบะหว้า จ านวน 3 แห่ง ข้อ 3 ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วย ใน (5) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน 1 คน ตามข้อกฎหมาย 1 ท่าน ดูแล 3 ที่ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
ขออนุญาตน าเรียนเพิ่มเติมนะครับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า    
มีแห่งเดียว เพียงแต่แบ่งแยกเป็นสาขาเท่านั้น ฉะนั้น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า จึงมี
เพียงคณะเดียวครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 7 แล้วในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะคัดเลือกคณะกรรมการ
แยกกันหรือไม่ครับ เพราะเดิมทีเราแยกกันครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา ครับ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ   ข้าพเจ้านายสุริยา แก้ว

ไพฑูรย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนหัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงนะครับ เรื่องการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล       
บะหว้านะครับ  

 1.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบะหว้า จ านวน 1 คณะ 

 2.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน      
บะหว้า จ านวน 1 คณะ 

 3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน      
บะยาวใหญ่ จ านวน 1 คณะ 

 4.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง 
จ านวน 1 คณะ    

 รวมเป็น 4 คณะ ครับ ซึ่งตัวแทนจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
เป็นกรรมการคนเดียวดูแลทั้ง 4 ที่เลย หรือสรรหากรรมการ 4 ท่าน ดูแล
คนละท่ีเลยก็ได้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า มีแห่งเดียว แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แต่ละแห่งนั้น แบ่งแยกกัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะหว้า ศูนย์เด็กเล็ก
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บ้านบะยาวใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง ดังนั้นจึงขอให้สรรหา
คณะกรรมการแยกเป็นคนละคณะ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ครับ ก็พอเข้าใจแล้วนะครับ ขอให้ที่ประชุมได้ เสนอชื่อผู้ที่มีความ
เหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนเชิญเสนอกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย       
วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 9 ขอเสนอนายถนอม งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายอุทัย       

มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง     
หมู่ที่ 8 ขอรับรองนายถนอม งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายปรีชา 
สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย    
หมู่ที่ 4 ขอรับรองนายถนอม งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาเทศบาล คัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งนั้นแบ่งแยกความรับผิดชอบกัน    

จึงขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแยกกัน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองการศึกษา ครับ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ   ข้าพเจ้านายสุริยา แก้ว

ไพฑูรย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนหัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล การสรรหาคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัวแทนจากสภาเทศบาลต าบล  
บะหว้า เมื่อหมดวาระลงก็จะต้องสรรหาผู้มาท าหน้าที่แทนจากสภาชุด
ใหม่ ไม่ใช่การลาออกหรือเสียชีวิต เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก       
ทั้ง 3 แห่ง ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ   ข้าพเจ้านายวิระพงษ์ 

พิมพ์กลม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า 
ขออนุญาตอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาลต าบล    
บะหว้านะครับ  
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะหว้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาวใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง 
รับนักเรียนอายุ 2-3 ขวบ  
2.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า รับนักเรียน อายุ 3 -6 ขวบ 
เทศบาลต าบลบะหว้ามีการจัดระดับสถานศึกษาอยู่ 2 ระดับ มี 4 แห่ง 
คณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาจแยกหรือใช้คณะ
เดียวกันก็ได้ อยู่ที่ความเห็นชอบของสภาเทศบาล ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอให้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะหว้า เชิญเสนอได้เลยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายปรีชา 
สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย     
หมู่ที่ 4 ขอเสนอนายพนมชัย ค าพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า      
เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะหว้า 
ครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 7 ขอรับรองนายพนมชัย ค าพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล      
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายค าพา 
นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายพนมชัย ค าพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล      
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด เห็นชอบแต่งตั้งนายพนมชัย    
ค าพิทักษ์ เป็นกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเล็กเล็กบ้านบะหว้า      
ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วย ครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล ขอให้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านบะยาวใหญ่ ได้เลยครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย       

วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า  
สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ 9 ขอเสนอนางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   

บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็น กรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก 
บ้านบะยาวใหญ่ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายอ าพร     

มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง     
หมู่ที่ 1 ขอรับรองนางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็น กรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก 
บ้านบะยาวใหญ่ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายปรีชา 
สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย     
หมู่ที่ 4 ขอรับรองนางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็น กรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก 
บ้านบะยาวใหญ่ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด เห็นชอบแต่งตั้งนางสาวรัตมณีย์ 
บูชาพันธ์ เป็นกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเล็ก บ้านบะยาวใหญ่      
ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วย ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล ขอให้ เสนอผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็น เป็นการเลือกกรรมการ

สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเล็ก บ้านวังม่วง เชิญเสนอได้เลยครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า  
หมู่ที่ 2 ขอเสนอนายอุทัย มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า    
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเล็กบ้านวังม่วง ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านางสาวรัตมณีย์ 

บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านบะยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ขอรับรองนายอุทัย มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเล็กบ้านวัง
ม่วง ค่ะ 
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สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิมาน     
อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านสี่แยก
บริบูรณ์  หมู่ที่ 6 ขอรับรองนายอุทัย มาตราช สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเล็ก
บ้านวังม่วง ครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด เห็นชอบแต่งตั้งนายอุทัย        
มาตราช เป็นกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเล็กบ้านวังม่วง ได้โปรดยก
มือพ้นศีรษะด้วย ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอนุบาลต าบล    

บะหว้า คือ นายถนอม งิ้วไชยราช 
 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะหว้า คือนายพนมชัย ค าพิทักษ์ 
 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาวใหญ่ คือนางสาวรัตมณีย์ 

บูชาพันธ์ 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง คือนายอุทัย มาตราช  
 
พักเที่ยง 12.00-13.00 นาฬิกา 
 
ประธานสภาเทศบาล   3.4 ญัตติการคัดเลือกกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบะหว้า 

เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ชี้แจงญัตติการคัดเลือกกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการคัดเลือกกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล   
บะหว้า ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.3/17719 ลงวันที่    
7 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงยุติธรรมด้านยุติธรรมชุมชน โดยภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
มีภารกิจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมและการช่วยเหลือด้านกฎหมายและคดี
ความต่างๆ ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสอดคล้อง
กับลักษณะงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/ส่วนราชการ/อ าเภอ/ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จัดตั้งขึ้น การให้ความส าคัญกับการคัด
สรรบุคคลที่เป็นผู้น าชุมชนที่แท้จริงซึ่งได้รับการยอมรับ/ศรัทธาและ
ไว้วางใจของประชาชนอย่างแท้จริงมาเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
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ชุมชน ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติการคัดเลือกกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบลบะหว้า เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลบะหว้าได้คัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้าเป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบะหว้า 
จ านวน 2 คน ขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า         
เพ่ือพิจารณา ครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  จ านวน      
2 คน เพ่ือแต่งตั้งแทนกรรมการที่หมดวาระไป ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายปรีชา 
สุดใจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย  
หมู่ที่ 4 ขอเสนอนายวิมาน อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า  
หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายวิมาน อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า    
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายค าพา 
นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า  
หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายวิมาน อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า    
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบเลือก นายวิมาน      
อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่  1 เป็น
กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบะหว้า ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วย 
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย วงสา

เนาว์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า  
หมู่ที่ 9 ขอเสนอนายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านางสาวรัตมณีย์ 

บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านบะยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ขอรับรองนายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบะหว้า 
ค่ะ 
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สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า  
หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายนายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบะหว้า 
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบเลือก นายดุสิต      
แดงวิ เศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้ า  เขตเลื อกตั้ งที่  2             
เป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบะหว้า ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบะหว้า 2 ท่าน คือ 

1.นายวิมาน อุ่มอาสา        
2.นายดุสิต แดงวิเศษ  
 

ประธานสภาเทศบาล 3.5 ญัตติการคัดเลือกกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า
และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาล
ต าบลบะหว้า  

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าชี้แจงญัตติการคัดเลือกกรรมการ
พัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้าและกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

 นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  

 ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 ข้อ  8  ให้ ผู้ บริ หารท้องถิ่ นแต่ งตั้ ง คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่ น 
ประกอบด้วย 
(2) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา

การศึกษาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน เป็นกรรมการ  กรรมการ
ตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
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(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน เป็น
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติการคัดเลือกกรรมการพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลต าบลบะหว้า เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลบะหว้าได้คัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบะหว้าเป็นกรรมการ ตามระเบียบกรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และข้อ 28 ต่อไป          
ขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือพิจารณา ครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล   3.5.1 การคัดเลือกกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า  
จ านวน 3 ท่าน ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายปรีชา 
สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย  
หมู่ที่ 4 ขอเสนอนายค าพา นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า 
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิมาน     

อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านสี่แยก
บริบูรณ์  หมู่ที่ 6 ขอรับรองนายค าพา นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 

สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายค าพา นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า 
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด เห็นชอบเลือกนายค าพา    
นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่  2 เป็น
กรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะ
ด้วย ครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญเสนอท่านที่ 2 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอเสนอนายวิมาน อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า 
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย       

วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 9 ขอรับรองนายวิมาน อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า     
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า 
ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายค าพา 
นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายวิมาน อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า     
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า 
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด เห็นชอบเลือกนายวิมาน      
อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่  1 เป็น
กรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะ
ด้วย ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญเสนอท่านที่ 3 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้าค าพา นาขะมิ้น 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2 
ขอเสนอนายถนอม งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า        
สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการพัฒนาการศึกษา
เทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านางสาวรัตมณีย์ 

บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านบะยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ขอรับรองนายถนอม งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ค่ะ 
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สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายถนอม งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า 
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด เห็นชอบเลือกนายถนอม      
งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็น
กรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะ
ด้วย ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ คณะกรรมการพฒันาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า  3 ท่าน ดังนี้ 
 1.นายค าพา นาขะมิ้น 
 2.นายวิมาน อุ่มอาสา 
 3.นายถนอม งิ้วไชยราช 
 
ประธานสภาเทศบาล 3.5.2 การคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า จ านวน 3 ท่าน 
 เชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 3 ท่าน แทน   

ท่านที่หมดวาระไป เชิญครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายถนอม     

งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 8 ขอเสนอนายปรีชา สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า     
เขตเลือกตั้งที่  1 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย       

วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 9 ขอรับรองนายปรีชา สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า    
เขตเลือกตั้งที่  1 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายอุทัย      
มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 8 ขอรับรองนายปรีชา สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า    
เขตเลือกตั้งที่  1 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 
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ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด เห็นชอบเลือกนายปรีชา สุดใจ 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่  1 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วย 
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญเสนอ ท่านที่ 2 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายพนมชัย    

ค าพิทักษ ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 2 ขอเสนอนายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
บะหว้า  เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านางสาวรัตมณีย์ 

บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านบะยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ขอรับรองนายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า  เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิมาน      
อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านสี่แยก
บริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ขอรับรองนายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า  เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด เห็นชอบเลือกนายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่  2 เป็นกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ได้โปรดยกมือพ้น
ศีรษะด้วย ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญเสนอ ท่านที่ 3 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านางสาวรัตมณีย์ 

บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านบะยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ขอเสนอนายวิลัย วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
บะหว้า  เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
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สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายวิลัย วงสาเนาว์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล         
บะหว้า  เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายค าพา 
นาขะมิ้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายวิลัย วงสาเนาว์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล         
บะหว้า  เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด เห็นชอบเลือกนายวิลัย       
วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเขตเลือกตั้ งที่  2 เป็นกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 

ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วย 
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาล

ต าบลบะหว้า 3 ท่าน คือ 
 1.นายปรีชา สุดใจ  

2.นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ 
3.นายวิลัย วงสาเนาว์ 
 

ประธานสภาเทศบาล 3.6 ญัตติการคัดเลือกกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า 
ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาเห็นชอบ  

 เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ชี้แจงญัตติการคัดเลือกกรรมการ
พัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาเห็นชอบ 
ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่     
4 มีนาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี   
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  (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอ
ญัตติการคัดเลือกกรรมการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่
สภาเห็นชอบ เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลบะหว้าได้คัดเลือกบุคคลร่วมเป็น
กรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป น าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือพิจารณา ครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญที่ประชุม ได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา
การศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายปรีชา 
สุดใจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย 
หมู่ที่ 4 ขอเสนอนางวิภารัตน์ ค าทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย       

วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 9 ขอรับรองนางวิภารัตน์ ค าทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายค าพา 
นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอรับรองนางวิภารัตน์ ค าทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ครับ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด เห็นชอบเลือกนางวิภารัตน์    
ค าทองไชย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลบะหว้า        
ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วย ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ นางวิภารัตน์ ค าทองไชย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

 
ประธานสภาเทศบาล 3.7 ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าได้ชี้แจงญัตติการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 ครับ  

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

 จากข้อความเดิม 
 กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า 

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการ
ก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายชนิดตั้งประจ าที่ บ้าน      
บะหว้า หมู่ที่ 2,7,9 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
จ านวน 450,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบกระจาย
เสียงไร้สาย ชนิดตั้งประจ าที่ บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2,7,9 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบกระจาย
เสียงไร้สาย ชนิดตั้งประจ าที่ ชุดแม่ข่าย ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
จ านวน 1 ระบบ ชุดลูกข่าย ระบบกระจายเสียงไร้สาย จ านวน 3 ระบบ 
และรายการอ่ืนๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด ติดตั้งป้ายโครงการป้ายเหล็ก 
ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ก าหนดแล้วเสร็จ 90 วัน เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 14 

พ.ศ.2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542                                                              

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบล    
บะหว้า หน้า 245 ล าดับที่ 8 

     เป็นข้อความใหม่ 
กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการ
ก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายชนิดตั้งประจ าที่ บ้าน      
บะหว้า หมู่ที่ 2,7,9 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
จ านวน 450,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบกระจาย
เสียงไร้สาย ชนิดตั้งประจ าที่ บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2,7,9 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบกระจาย
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เสียงไร้สาย ชนิดตั้งประจ าที่ชุดแม่ข่าย ระบบกระจายเสียงไร้สาย จ านวน 
1 ระบบ ชุดลูกข่าย ระบบกระจายเสียง จ านวน 3 ระบบ และรายการ
อ่ืนๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด ติดตั้งป้ายโครงการป้ายเหล็ก ขนาด 
1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ก าหนดแล้วเสร็จ 90 วัน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบล 
หน้า 245 ล าดับที่ 8 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ขออนุญาตน าเรียนเดิมได้ก าหนดในเทศบัญญัติไว้
ว่าจะท าระบบกระจายเสียงไร้สายทั่วทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ทั้ง 3 หมู่บ้าน 
บ้านบะหว้า หมู่ 2,7,9 น าตัวอย่างจากเทศบาลต าบลโพนแพง จุดตั้ง
กระจายเสียงจากเทศบาลต าบลโพนแพง  กระจายเสียงไปตามหมู่บ้านที่
อยู่ในบ้านเซือม มี 3 จุด มีตัวส่งสัญญาณจุดเดียวกระจายไป 3 จุด       
ในราคา 450,000 บาท แต่ของพวกเรา  เราเข้าใจว่าเป็นระบบเสียง      
ไร้สาย  ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ซึ่งจะท าให้มีค่าใช้จ่ายจุดละ 450,000 บาท 
รวมแล้วเป็นเงิน 1,350,000 บาท ข้าพเจ้าถามผู้ที่มีความรู้ว่า เราจะท าจุด
ส่งที่เป็นกระจายเสียงไร้สายแบบเทศบาลต าบลโพนแพงส่งจากเทศบาล
เราและ 3 หมู่บ้านได้ยิน เราจะปรับค าว่าไร้สายตรงลูกข่ายออกเป็นการ
ต่อแบบสายตรงลูกข่ายเมื่อหมู่ 2 พูดหมู่ 7 หมู่ 9 ก็ได้ยินหมู่ 7 พูด หมู่ 2 
หมู่ 9 ก็ได้ยินหมู่ 9 พูด หมู่ 2 หมู่ 7 ก็ได้ยินซึ่งได้ยินทั่วกันทั้ง 3 หมู่บ้าน
ครับเป็นการปรับแก้ตัดค าว่าไร้สายตรงจุดลูกข่ายออกครับจึงน าเรียนในที่
ประชุมครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ท่านนายกได้น าเรียนแล้วนะครับสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ  
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติมครับ จุดแม่ข่ายไร้สายแต่ละจุด ลูกข่ายมีสาย
ครับ 



31 
 

ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านพนมชัย ค าพิทักษ์ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายพนมชัย   

ค าพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ตั้งตัว
ส่งสัญญาณแบบไร้สายไว้ที่เทศบาล ส่วนในหมู่บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2,7,9 
ตัวส่งสัญญาณเป็นแบบมีสาย ส่งถึงแต่ละหมู่ ประชาสัมพันธ์อยู่ เทศบาล
แต่ที่หมู่บ้านได้ยินทั้งหมด 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ข้าพเจ้าขออธิบายเพ่ิมเติมครับ ที่ท่านเข้าใจนั้นถูกต้องครับ เรากระจาย
เสียงจากเทศบาลต าบลบะหว้าแบบไร้สายไปถึงจุดรับที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน   
ได้ยินหมด และมีล าโพงกระจายเสียงทั่วหมู่บ้าน ได้ยินทั่วถึงทุกมุม แต่ตัว
ที่อยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านจะเป็นชนิดมีสาย เมื่อผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์จะ
ได้ยินทั้ง 3 หมู่บ้าน ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ครับเชิญท่านดุสิต        
แดงวิเศษ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 ตามที่ข้าพเจ้าได้รับฟังค าชี้แจงจากท่านนายกเทศบาลต าบล     
บะหว้า คือขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจากระบบลูกข่ายแบบไม่มีสาย      
เป็นแบบมีสาย เพ่ือให้ค าชี้แจงในเทศบัญญัตินั้นสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่
สามารถจะกระท าได้ใช่หรือไม่ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
ใช่ครับ 

ประธานสภาเทศบาล จากค าชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าเราท าระบบกระจาย   
เสียงแบบไร้สายจะคล้ายๆ กับวิทยุชุมชน งบประมาณเราไม่พอ 
งบประมาณเราตั้งไว้ หมู่ละ 150,000 บาท ถ้าท าเป็นเครือข่ายไร้สาย
ทั้งหมดจะใช้งบประมาณล้านกว่าบาท จึงขอแก้ไขจากลูกข่ายระบบไร้สาย
เป็นแบบมีสาย มีท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านอ าพร 
มาตราช ครับ  
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สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายอ าพร      
มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง     
หมู่ที่ 1 ข้าพเจ้าขอสอบถามว่าระบบเสียงไร้สายมีถึงหมู่บ้านอ่ืน หรือไม่
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากเป็นงบประมาณในเทศบัญญัติเดิมที่ ได้ตั้ งไว้  หมู่บ้านละ 
150,000 บาท หมู่ 1 หมู่ 8 ได้คลอง แต่บะหว้าทั้ง 3 หมู่บ้าน พร้อมใจกัน
เพ่ือขอเครื่องกระจายเสียงก็จะได้ตามงบที่จัดสรรไปนะครับ ขอให้เข้าใจ
ตามนี้นะครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ข้าพเจ้าขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ว่าท าไมจึงเอาแม่ข่ายไว้ที่เทศบาล
เพราะว่าเครื่องส่งสัญญาณจะต้องอยู่ในห้องแอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องส่งวิทยุ จ าเป็นจะต้องอยู่ในห้องแอร์ ถ้าตั้งไว้ที่หมู่บ้านเกรงว่าจะไม่
มีผู้ดูแล ไม่มีเวรยามเฝ้า และไม่มีผู้รับผิดชอบค่าไฟฟ้า การที่เอาแม่ข่ายไว้
ที่เทศบาลก็เพ่ือจะรักษาเครื่องส่งให้สามารถใช้งานได้นานที่สุดครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือ ข้อซักถามอีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญ
ท่านพนมชัย ค าพิทักษ์ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่ เคารพ  ข้าพเจ้านายพนมชัย    
ค าพิทักษ ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า  
หมู่ที่ 2 การน าแม่ข่ายไว้ที่เทศบาลมีความจ าเป็นหรือไม่ครับ เพราะ
ปัจจุบันเรามีเครื่องกระจายเสียงอยู่ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึง ถ้าเราเอา
แม่ข่ายไว้ที่เทศบาลก็เหมือนเดิม คือล าโพงได้ยินไม่ท่ัวถึง 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ  
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ชุดที่
จะส่งไปติดตั้งที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน เป็นชุดใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่เครื่องกระจาย
เสียงและล าโพงเดิมท่ีมีอยู่ ติดตั้งชุดใหม่ทุกหมู่บ้านครับ เป็นจุดรับแบบไร้
สาย 4 หลอดอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน แต่แบบมีสายจะท าเป็นอีกระบบหนึ่ง
ต่อไปตามจุดทุกหมู่บ้าน ทุกมุม สามารถได้ยินทั่วถึงแน่นอนครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านเนตรอนงค์ แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 2 เมื่อตัดค าว่าไร้สายออก งบประมาณจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ
และสเปคที่ตั้งไว้จะตรงกัน หรือไม่ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 



33 
 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ที่ตั้ง
ไว้ 450,000 บาท เนื่องจากเราดูรูปแบบมาจากเทศบาลต าบลโพนแพง     
มีจุดส่งและจุดรับ 3 จุด แต่เราก็ปรับแก้เป็นแบบต่อสาย และซื้อเครื่อง
ขยายให้กับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ชุด เท่าที่ข้าพเจ้าได้ประสานก็สามารถ
ท าได้ จึงได้มาน าเรียนในที่ประชุม ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ครับ งบประมาณ หมู่ละ 150,000 บาท รวมกันเป็น 450,000 บาท จะมี
การตั้งแม่ข่ายไว้ที่เทศบาลเพราะต้องอยู่ในห้องแอร์ มีผู้ดูแลมีค่าไฟฟ้า 
เพ่ือรักษาคุณภาพของเครื่องกระจายเสียง มีท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีข้าพเจ้าจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ต าบลบะหว้า ท่านใดเห็นชอบญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้โปรดยกมือพ้น
ศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ เรียนเชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 7 ขอฝากผู้บริหารด้วยนะครับ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจาก
ชาวบ้านเรื่องขยะครับ ขยะเกลื่อนไปหมดครับ ฝากท่านผู้บริหารช่วย
หาทางแก้ไขด้วยนะครับ ฝากดูแลปัญหาขยะด้วยนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ  
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษ ข้าพเจ้ามองเห็นถึงปัญหาเรื่องขยะและคิด
หาทางแก้ไข แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดร่วมกันว่าผลกระทบมากมายที่จะ
ตามมา เราต้องก าจัดขยะ ถ้าเราซื้อรถเก็บขยะ เราก็ต้องมีบ่อขยะ บ่อขยะ
นั้นจะไปตั้งที่ไหน ใกล้กับชุมชนหรือไม่ มีปัญหาเรื่องส่งกลิ่นเหม็น และ
แมลงวัน และถ้าเราท าโครงการนี้เราจะต้องมีคนขับรถเก็บขยะ มีคนกวาด
ขยะ ต้องซื้อถังขยะ คงจะต้องหารือกันอีกครั้งนะครับว่าจะกระทบกับ
งบประมาณของเราหรือไม่ คงจะต้องใช้เวลาพูดคุยหาข้อมูลร่วมกันจนตก
ผลึกก่อนนะครับ 
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ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านเนตรอนงค์ แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 2 ข้าพเจ้าขอฝากท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้านะครับ ตอนนี้
เรามีการก่อสร้างถนนคอนกรีต 3 สาย ในเขตเทศบาลของเรา ฝากให้ทาง
ผู้บริหารและกองช่างได้เข้าไปดูแลเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านนะครับ 

 หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลก็คือตรวจสอบ นะครับ ข้าพเจ้าเข้าไป
ตรวจสอบแล้วพบว่า การก่อสร้างผิดวิธีการ คือ 

 1.การตัดจ๊อยซ์มันไม่ขาด จะท าให้คอนกรีตเวลาหดตัวขยายตัวคอนกรีต
จะแตกครับ ท าให้ใช้ได้ไม่นาน 

 2.ไม่มีเครื่องเขย่าคอนกรีต ตามสเปคทั่วไปต้องมีเครื่องเขย่าคอนกรีต    
นะครับ ก็ขอฝากให้ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าและกองช่าง       
ได้ตรวจสอบดูด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า   

 ก็ขอขอบคุณ สท.เนตรอนงค์ นะครับ ที่ช่วยกันสอดส่องดูแล การ
ตรวจสอบจริงๆ แล้วเราได้ท าตามสเปคทั้งหมด มีการใช้เครื่องเขย่าแต่เรา
ไม่ได้ก าหนดไว้ในสเปค คราวหน้าฝากทางกองช่างพิจารณาก าหนดไว้
ในสเปคด้วยครับ และการตัดจ๊อยซ์ก็เช่นเดียวกันนะครับ ขอให้ทางกอง
ช่างได้ไปตรวจสอบทุกครั้ง โดยเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุด ไม่มี
วันหยุดนะครับ ข้าพเจ้าก็ไปกับกองช่างเช่นเดียวกัน เรื่อง การท า
ตามสเปคข้าพเจ้าค่อนข้างเข้มงวด ห้ามท าผิดสเปคเด็ดขาดนะครับแต่
บางครั้งอาจจะมีหลงหู หลงตาไปบ้าง ก็ขอเรียนในที่ประชุมว่าพวกเราผู้
ควบคุมงานจ้างไม่ได้หยุด และดูแลอยู่ตลอด ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านอ าพร มาตราช ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายอ าพร     

มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง     
หมู่ที่ 1 ขอเรียนสอบถามท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าถึงงบซ่อมแซม 
ยังพอมีเหลือหรือไม่ เพราะว่ามีฝายขาด 2 จุด ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่มีน้ า 
ขอฝากท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวัฒนา     

ศรีสุทัศน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
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ต าบลบะหว้า ท าหนังสือร้องทุกข์แจ้งถึงความเดือดร้อนเข้ามาก่อนครับ 
ทางกองช่างจึงจะออกไปตรวจสอบ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านวิมาน อุ่มอาสา ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิมาน     

อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านสี่แยก
บริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ขอน าเรียนถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านเกี่ยวกับระบบ
ประปาสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ทราบว่าตัวซัมเมิสเสีย และมีคลอรีนในน้ า
ในปริมาณท่ีมาก ท าให้ประชาชนเกิดผดผื่น ข้าพเจ้าก็จะเขียนหนังสือร้อง
ทุกข์ถึงความเดือดร้อนของประชาชนเข้ามานะครับ แต่ขอแจ้งในที่ประชุม
ก่อนครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ  
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ข้าพเจ้าขอชี้แจงกรณีน้ าประปาบ้านสี่แยกบริบูรณ์ ที่มีปัญหานะครับ บ้าน
สี่แยกบริบูรณ์ตั้งอยู่ที่สูง เจาะกว่าร้อยเมตรจึงจะถึงน้ าและบ่อ 2 บ่อ     
อยู่ใกล้กัน เครื่องสูบน้ าเครื่องหนึ่งโดนสนิมกัดกร่อน ท าให้เครื่องสูบน้ า
หล่นลงไปในบ่อ ยังเอาขึ้นไม่ได้ ในการแก้ปัญหาระยะสั้น ครับ  

 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 1.เอารถน้ าไปให้บริการ ให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ ใครที่เดือดร้อน

ต้องการน้ า ก็ขอให้เตรียมภาชนะไว้รองรับน้ าครับ 
 2.เอารถน้ าไปสูบน้ า แล้วน ามาใส่ถัง 9 ถัง ที่ตั้งอยู่ที่เทศบาลน่าจะพอช่วย

ได้ในส่วนหนึ่ง ส่วนระยะยาว จะต้องมีโครงการที่จะท าประปาเป็นระบบ 
เพราะบ้านสี่แยกบริบูรณ์เป็นที่สูง แหล่งน้ าที่กักเก็บที่สระน้ ายังเล็กอยู่  

 รอรับน้ าฝนอย่างเดียว เราจะท าเป็นคูกั้น เพ่ือบังคับน้ าให้ไหลลงในสระ 
อีกทางหนึ่ง จากค าแนะน าของท่านรองวีระ คือเราท าคูกั้นน้ ามาจากบ้าน
เม่นน้อย เพ่ือบังคับน้ าให้ไหลลงในสระ ก็จะท าให้ได้ปริมาณน้ าเ พ่ิมขึ้น   
แต่อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่จะน ามาขุดคูก็ดี ท าระบบน้ าใต้ดินก็ดี 
จะต้องขอความเห็นชอบจากทางสภาเทศบาล ในโอกาสต่อไป ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ เรียนเชิญท่านค าพา   
นาขะมิ้น ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายค าพา 
นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอเรียนแจ้งในที่ประชุม ดังนี้ ครับ 
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 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะหว้า ด้านหลังสังกะสีรางน้ ารั่ว อาจท าให้เกิด
อันตรายได้ครับ 

 2.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะหว้า โต๊ะรับประทานอาหารนั้นสูงกว่าเด็ก 
อยากขอให้ช่วยปรับให้เหมาะสมต่อไป 

 3.ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะหว้า ห้องน้ าและห้องครัวอยู่ใกล้กัน 
ดูแล้วไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นที่ประกอบอาหารให้เด็กๆ และอีกเรื่องก็
คือเรื่องน้ าครับ จะมี 2 จุด คือ อยู่ที่ศูนย์สามวัยเดิม ระบบประปาเดิม 
ข้าพเจ้ารู้สึกเสียดายนะครับ เราน่าจะซ่อมแซมให้มีน้ าใช้ในหน้าแล้ง      
อีกจุดหนึ่งก็คือโรงสีข้าวกล้อง ทราบว่าตอนนี้จะมีการประกวด กลุ่ม
จัดการวิถีชุมชนต าบลบะหว้า ซึ่งการเกษตรบะหว้าจะต้องได้ที่หนึ่ง ก็ได้มี
การพัฒนาไปแล้วบางส่วน ในเรื่องของน้ าก็ระเกะระกะ ลมพัดถังน้ าตก    
ก็ขอให้ช่วยดูแลด้วยครับ อีกเรื่อง คือ รางน้ า เมื่อมีรางน้ า ก็จะต้องมีการ
บ ารุงรักษาดูแล มีเศษตะกอนดินลงไปอุดตัน ก็ขอให้ร่วมกันพิจารณาว่า
เราน่าจะมีงบประมาณ ในการดูแลรักษา มีเรื่องขอฝากเพียงเท่านี้ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านค าพา นาขะมิ้น เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ครับ  

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
ช่างได้เก็บข้อมูลเบื้องต้นแล้ว แต่อยากจะขอเวลาซักนิดนะครับ เนื่องจาก
มีปัญหาที่รอการแก้ไขหลายเรื่อง ที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วน เช่น น้ าท่วม
ทุ่งนา บ้านเรือนของชาวบ้าน คนงานของเราแทบจะไม่ได้หยุด ก็ขอรับ
ปัญหาไว้พิจารณาและแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนก่อนครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดต้องการเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญท่านพนมชัย         
ค าพิทักษ์ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายพนมชัย    
ค าพิทักษ ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอเสนอให้คณะผู้บริหารได้พิจารณาถึงเรื่องน้ าประปา ทั้ง 3     
หมู่ของบ้านบะหว้า เนื่องจากไม่สะดวกพอบางครั้งเป็นสีขาว ก็ขอฝากไว้
เพ่ือพิจารณา ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า     
ขออนุญาตชี้แจงเรื่องประปาบะหว้านะครับ ช่างออกแบบครั้งแรก ส่วนที่
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จะท าให้น้ าสะอาดไม่เพียงพอ จุดกรองน้ า จ านวนลิตร/ชั่วโมงนั้นน้อย 
จริงๆ แล้วระบบประปาขนาดใหญ่แบบนี้ควรที่จะมีระบบกรองน้ า 2 จุด        
แต่ตอนนี้มีเพียงจุดเดียว บางครั้งก็ต้องปล่อยออกไป เพราะประชาชน
ร้องเรียนว่าน้ าไม่ไหล บางครั้งจะมีเศษฝุ่น เศษตะกอนที่ยังกรองไม่หมด 
น้ าขุ่นบ้าง ก็เพ่ือที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนก่อน ใน
โอกาสต่อไปก็จะขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหา หาจุด
กรองน้ าเพ่ิมเติม และซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะท าให้น้ าใสขึ้น พอที่จะอุปโภค
บริโภคได้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ครับ เรียนเชิญท่านเนตรอนงค์   
แดงวิเศษ ครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 2 ปัญหาเรื่องประปาทั้งต าบล ตอนนี้เรามีเจ้าพนักงานประปา 
ข้าพเจ้าขอให้ท่านนายกให้ทางเจ้าพนักงานประปา ออกแบบระบบประปา
ทุกหมู่ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่พ่ีน้องประชาชนทุกคน ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 7 อยากฝากให้กองช่าง ช่วยส่งคนไปส ารวจตามหมู่บ้านจะพบ
ปัญหาท่อน้ ารั่วน้ าซึม ท่อเสียหายช ารุด พบว่าน้ าในร่องระบายน้ าคือ
น้ าประปาที่ท่อช ารุด เราโทษแต่น้ าไม่พอใช้แต่ไม่ได้ดูเรื่องการบริหารน้ าที่
เรามีอยู่ ฝากท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  
 ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 

ตามท่ีท่านดุสิต แดงวิเศษ ได้เคยแจ้งปัญหาท่อน้ ารั่วซึมเข้ามา ช่างของเรา
ได้ไปด าเนินการแก้ไขแล้ว ก็อยากให้ประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันแจ้ง ว่ามี
จุดไหนบ้าง ที่รั่วซึม ก็ขอให้ประชาชนแจ้งเข้ามาครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางวิภารัตน์ ค าทองไชย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า จะได้รับหนังสือ
จ านวน 3 เล่ม เพื่อเป็นคู่มือในการท างาน 
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 1.แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ใช้เป็นกรอบในการท างาน กรอบ
ในการพิจารณางบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นเงินในเทศบัญญัติ เงินนอก
งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทุกอย่างจะต้องมีในแผน ด้านหลังจะ
เป็นบัญชีโครงการบริการสาธารณะทั้งหมดนะคะ ยังมีผลบังคับใช้อยู่      
นะคะ ระยะเวลา 5 ปี  ปี 2561-2565 ซึ่งในการท าเทศบัญญัติปี 2565    
ก็จะใช้แผนเล่มนี้เป็นกรอบในการจัดท าเทศบัญญัติ นะคะ 

 2.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 เงินงบประมาณ ที่ได้ตรา
เป็นกฎหมายให้ใช้ได้เล่มนี้ยังเป็นกรอบของเทศบาลเรา และหลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ เราก็จะมีการตรวจเพ่ือประเมินผลแผน ก็จะใช้เล่มนี้เป็น
คู่มือในการท างานของเรา 

 3.เป็นเล่มรวบรวมข้อระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน จะได้มีกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
ตั้งแต่ พระราชบัญญัติจัดตั้ง พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งก าหนดหน้าที่ว่าท้องถิ่นท าอะไรได้ เทศบาลจะท าได้เฉพาะที่
กฎหมายให้ท าได้ เราจะต่างจากเอกชนนะคะ เอกชนท าได้เมื่อกฎหมายไม่
ห้าม แต่เทศบาลท าได้เมื่อกฎหมายก าหนดให้ท า และมีข้อบังคับประชุม
สภาท้องถิ่น และระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ระเบียบการลาของ
สมาชิก หนังสือซักซ้อมต่างๆ ก็ได้รวบรวมเป็นเล่มให้กับท่านสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า ทุกท่านนะคะ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะพูดเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญ ผู้อ านวยการกองช่าง 
ครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวัฒนา     
ศรีสุทัศน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ในการท างานของเทศบาลต าบล  
บะหว้า ก็ขอให้ท างานแบบบูรณาการร่วมกัน ท างานกันแบบครอบครัว 
เพ่ือประโยชน์ของชาวบ้าน และเทศบาลต าบลบะหว้าของเรา ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใด หรือทางเจ้าหน้าที่ จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกไหมครับ ถ้าไม่มี
ข้าพเจ้านายอุทิศ  ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า       
ขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 2 วันที่         
4 มิถุนายน 2564 ครับ 

 
ปิดประชุม เวลา  14 . 00   นาฬิกา 
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