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

เมื่อวันที ่30 พฤศจิกายน 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 
                   นายถนอม  งิ้วไชยราช 
           นายพนมชัย ค าพิทักษ์ 
           นายอ าพร    มาตราช 
           นายปรีชา    สุดใจ 
           นายวิลัย      วงสาเนาว์ 
           นายดุสิต      แดงวิเศษ 
           นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  การประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามญั สมัยท่ีสี่ คร้ังท่ี 1 วันที ่ 30 พฤศจิกายน 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   เถาโคตรศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี เหงียม     
5 นายสมชัย  ไตรโยธี ที่ปรึกษานายกเทศมตรี สมชัย    
6 นางสาวนงค์ลักษณ์  หุนติราช ผู้อ านวยการกองคลัง/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นงค์ลักษณ์    
7 นายวิระพงษ์  พิมพ์กลม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า -  
8 นายสงัด       สุบุญมา นักวิชาการศึกษา/รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง

การศึกษา 
สงัด  

9 นางวิภารัตน์  ค าทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/รักษาราชการแทน
หัวหน้าส านักปลัด 

วิภารัตน์    

10 นายเกรียงไกร  ชัยรินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ เกรียงไกร    
11 นางนงค์รัก  รัตนมาลี นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นงค์รัก    
12 นายขวัญชัย  ทองส่งโสม นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ ขวัญชัย    
13 นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิลาวัลย ์  
14 นางสาวนันทกา  สาระนาค นิติกรปฏิบัติการ นันทกา    
15 นายพงศธร  มุงธิสาร นายช่างโยธาช านาญงาน พงศธร  
16 นางสาวสมพร บุญราช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สมพร  
17 นางสาวกาญจนา  วงวันศรี เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน กาญจนา  
18 นายอดิเรก  งอยผาลา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อดิเรก  
19 จ.อ.นัฐวุฒิ  หล่มช่างค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน นัฐวุฒิ    
20 นายสุทิวัส  นิเทียน เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน สุทิวัส  
21 นางสาวอศิวมล บุษราคัม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อศิวมล  
22 นางสาวสุลลิดา  แสนสุริวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สุลลิดา    
23 นางสาวทัศณีย์  สายธิไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทัศณีย์  
24 นางสาวกรกนก  โยปทุม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรกนก    
25 นางวันวิษา        ศรีบุญใชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วันวิษา          
26 นางรัชชุดา       แดงวิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รัชชุดา         
27 นายทรงยศ      วะเกิดเปูง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ทรงยศ        
28 นายเมธาวี       สุขจันดา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เมธาวี    
29 นายวัฒนธนชัย  จามน้อยพรม นักการภารโรง วัฒนธนชัย    
30 นางสาวเสาวนีย์  ไตรโยธี จ้างเหมาบริการ เสาวนีย์  
31 นางสาวโยถิกา   นาโควงศ์ จ้างเหมาบริการ โยถิกา     
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32 นายอภิวัฒน์  เดือนนิน จ้างเหมาบริการ อภิวัฒน์  
33 นางสาวสุพัฒตรา  จารสีเพ็ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุพัฒตรา    
34 นางสาวดารินทร์   ขวาไชย จ้างเหมาบริการ ดารินทร์     
35 นางสาวมณีรัตน์    ขันทะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ มณีรัตน์      
36 นางสาวสุจิตรา   ดาค า จ้างเหมาบริการ สุจิตรา     
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล   เรียน ผู้บริหารเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ก็ครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้านายอุทิศ 
ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า  สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้ งที่  1 /2564 วันที่           
30 พฤศจิกายน 2564 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อ         
ที่ประชุมทราบ กระผมขอแจ้งเรื่องการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) เนื่องจากได้รับแจ้งจาก ท่านวิษณุ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบะหว้า ขอความร่วมมือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ไปฉีดวัคซีนให้ครบ ทั้ง 2 เข็ม เพ่ือเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราทุกคน ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 

3/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรียนเชิญประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้ งที่  3  เมื่อวันที่            
31 สิงหาคม 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต    
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่  7 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม การตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม   
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ไม่มีผิดตกครับ   
ท่านประธาน  

ประธานสภาเทศบาล           มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี ข้าพเจ้าก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม   
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ด้วยครับ  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ  
ประธานสภาเทศบาล 3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า 
 เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า รายงานผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 
 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า     
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564      
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ก าหนดว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้า
รับหน้าที่ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลง
มติและให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานและแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ที่ได้แถลงไว้ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สภาเทศบาลต าบลบะหว้า
ทราบ ขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าเพ่ือทราบ ครับ 

 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
 1.นโยบายด้านการบริการประชาชน  
 จ านวนโครงการ 35 โครงการ 
 งบประมาณ 4,393,091.97 บาท 
 2.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 จ านวนโครงการ 25 โครงการ 
 งบประมาณ 21,319,000 บาท 
 3.นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 จ านวนโครงการ 11 โครงการ 
 งบประมาณ 1,106,036 บาท 
 4.นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
 จ านวนโครงการ 8 โครงการ 
 งบประมาณ 6,273,004.13 บาท 
 5.นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     จ านวนโครงการ 4 โครงการ 
     งบประมาณ 8,973,800 บาท 
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6.นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

     จ านวนโครงการ 2 โครงการ 
     งบประมาณ 122,630 บาท 
     7.นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     จ านวนโครงการ 4 โครงการ 
     งบประมาณ 442,046.10 บาท 
         8.นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ 
     จ านวนโครงการ 1 โครงการ 
     งบประมาณ  -    
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  9.นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
     จ านวนโครงการ 1 โครงการ 
     งบประมาณ  -    
     รวม 91 โครงการ งบประมาณ 42,629,608.20 บาท 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบล      
บะหว้า ตามที่ ได้แถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลบะหว้าต่อ
สภาเทศบาลต าบลบะหว้า เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม พ.ศ.  2564           
ซึ่งก าหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลต าบลบะหว้า รวม 9 ด้าน ดังนี้ 

     1. นโยบายด้านการบริการประชาชน 
     2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     3. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     4. นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  
     5. นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     6. นโยบายด้านการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     7. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     8. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ 
     9. นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้า
รับหน้าที่ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลง
มติและให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานและแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปีและให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
รอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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     1. นโยบายด้านการบริการประชาชน 
1.1 ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และ

ประชาชน มีความพึงพอใจ 

1.2 พัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจน และ

ครอบคลุมทั่วถึงโดยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และ

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนรับทราบการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ เช่น วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองในหมู่บ้าน ฯลฯ  
ด าเนินงาน 35 โครงการ งบประมาณ  4,393,091.97 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
1.โครงการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (งานบริหารงานทั่วไป) 

     งบประมาณด าเนินการ  185,744 บาท 
     2.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานบริหารทั่วไป) 
     งบประมาณด าเนินการ  367,731 บาท 
 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  3.วัสดุส านักงาน (งานบริหารทั่วไป)  

งบประมาณด าเนินการ  99,707 บาท 
4.วัสดุงานบ้านงานครัว (งานบริหารทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ  9,970  บาท 
5.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานบริหารทั่วไป)  
งบประมาณด าเนินการ  4,520  บาท 
6.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป)  
งบประมาณด าเนินการ  219,918 บาท 
7.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (งานบริหารทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ  25,400 บาท 
8.วัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารทั่วไป)  
งบประมาณด าเนินการ  59,440 บาท 
9.วัสดุอื่น (งานบริหารทั่วไป)  
งบประมาณด าเนินการ  5,000 บาท 
10.ค่าไฟฟ้า (งานบริหารทั่วไป)  
งบประมาณด าเนินการ  998,405.41 บาท 
11.ค่าบริการโทรศัพท์ (งานบริหารทั่วไป)  
งบประมาณด าเนินการ  31,841.06 บาท 
12.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (งานบริหารทั่วไป)  
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งบประมาณด าเนินการ  6,000 บาท 
13.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล (งานบริหาร
ทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ  21,900 บาท 
14.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (งานบริหารทั่วไป)  
งบประมาณด าเนินการ  2,500 บาท 
15.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น (งานบริหารงานคลัง)   
งบประมาณด าเนินการ  17,900  บาท 
16.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานบริหารงานคลัง)  
งบประมาณด าเนินการ  168,000 บาท 
17.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ (งานบริหารงานคลัง) 
งบประมาณด าเนินการ  50,092 บาท 
18.วัสดุส านักงาน (งานบริหารงานคลัง)  
งบประมาณด าเนินการ 30,027.50 บาท 
19.วัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารงานคลัง) 
งบประมาณด าเนินการ 29,000 บาท 
20.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู  
(งานบริหารงานคลัง)  
งบประมาณด าเนินการ 54,000 บาท 
 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  21.เครื่องคอมพิวเตอร์ AII In One (งานบริหารงานคลัง)  
งบประมาณด าเนินการ   45,600  บาท 
22.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล(งานบริหารงาน
คลัง 
งบประมาณด าเนินการ  21,500 บาท 
23.เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Mattix Printer แบบแคร่สั่น (งาน
บริหารงานคลัง)  
งบประมาณด าเนินการ  9,500  บาท 
24.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น (งานบริหารงานคลัง)  
งบประมาณด าเนินการ  144,000 บาท 
25.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เคหะและชุมชน) 
งบประมาณด าเนินการ  176,000  บาท 
26.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (เคหะและชุมชน)  
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งบประมาณด าเนินการ  219,600 บาท 
27.วัสดุส านักงาน (เคหะและชุมชน) 
งบประมาณด าเนินการ  11,005 บาท 
28.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เคหะและชุมชน)  
งบประมาณด าเนินการ  119,957 บาท 

     29.วัสดุก่อสร้าง (เคหะและชุมชน)  
งบประมาณด าเนนิการ  334,626 บาท 
30.วัสดุคอมพิวเตอร์ (เคหะและชุมชน)  
งบประมาณด าเนินการ  21,700 บาท 
31.วัสดุอื่น (เคหะและชุมชน)  
งบประมาณด าเนินการ 74,508 บาท 
32.โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายชนิดตั้ง
ประจ าที่ บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2,7,9 อ าเภออากาศอ านวย จังหวั ด
สกลนคร (งานไฟฟ้าถนน)  
งบประมาณด าเนินการ 450,000 บาท 
33.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร (งานไฟฟ้าถนน)  
งบประมาณด าเนินการ 183,000 บาท 
34.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีผนังภายนอกและหลังคาอาคาร
ส านักงาน เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณด าเนินการ 120,000 บาท 
35.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลบะหว้า เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัด
สกลนคร 
 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  งบประมาณด าเนินการ 75,000 บาท 
รวม  35  โครงการ  4,393,091.97 บาท 

     2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น แสงสว่าง ไฟฟูา 
น้ าประปา ถนนหนทางในเขตเทศบาลเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการคมนาคม ประชาชน ใช้น้ าประปา ที่มีคุณภาพและทั่วถึง   
2.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือให้การ
ระบายน้ า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
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2.3 พัฒนาแหล่งน้ า โดยการสร้าง เขื่อนกักเก็บน้ า ฝายน้ าล้น ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง หรือปรับสภาพให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตรตลอดปี  ประชาชนน าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 ปรับปรุง ต่อเติม อาคารส านักงานเดิม และสร้างส านักงานใหม่ 
สามารถรองรับบุคลากรในส านักงานและผู้มาติดต่อประสานงานได้อย่าง
ทั่วถึงตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลให้มีความเรียบร้อยสวยงาม
และมีความเป็นเอกลักษณ์ 
ด าเนินงาน  25  โครงการ งบประมาณ  21,319,000  บาท รายละเอียด
ดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 (ซอย
วัดแจ้งแสงอุดม) ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
งบประมาณด าเนินการ 495,000 บาท 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
งบประมาณด าเนินการ 150,000 บาท 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 
(ภายในหมู่บ้าน) ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
งบประมาณด าเนินการ 495,000 บาท 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ 150,000 บาท 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2  
(ซอยบะลัดเช้า) ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
งบประมาณด าเนินการ 495,000 บาท 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2  
(ซอยหนองโน) ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
งบประมาณด าเนินการ 495,000 บาท 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4  
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
งบประมาณด าเนินการ 102,000 บาท 
 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 
(ภายในหมู่บ้าน) ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
งบประมาณด าเนินการ 494,000 บาท 
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9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ 175,000 บาท 
10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป พร้อม
ฝาปิด บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร  
งบประมาณด าเนินการ 145,000 บาท 
11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป พร้อม
ฝาปิด บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร  
งบประมาณด าเนินการ 145,000 บาท 
12.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4  
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
งบประมาณด าเนินการ 47,000 บาท 
13.โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ าและ
ขุดบ่อพักน้ า บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร  
งบประมาณด าเนินการ 84,000 บาท 
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบะหว้า            
หมู่ที่ 2 - บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเฉพาะกิจ 2564)  
งบประมาณด าเนินการ 2,500,000 บาท 
15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2  
ถึงบ้านกุดน้ าขุ่น ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ 2564)  
งบประมาณด าเนินการ 5,556,000 บาท 
16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ถึง 
บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร (อุดหนุนเฉพาะกิจ 2564)  
งบประมาณด าเนินการ 5,676,000 บาท 
17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1  
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร(อุดหนุนเฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย 2564)  
งบประมาณด าเนินการ  490,000 บาท 
18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7  
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(ถนนสายโรงน้ าดื่ม) ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร (อุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย 2564)  
งบประมาณด าเนินการ 498,000 บาท 

 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8  

(ถนนสายป่าช้า - ห้วยค้อ) ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย 2564)  
งบประมาณด าเนินการ 490,000 บาท 
20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาวนน้อย หมู่ที่ 
5 (สายโสกหมู) ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
(อุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 430,000 บาท 
21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2  
(สายหนองโน) ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
(อุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย 2564)  
งบประมาณด าเนินการ 498,000 บาท 
22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4  
(ซอยหน้าโรงเรียนบ้านเม่นน้อย) ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย 2564)  
งบประมาณด าเนินการ 490,000 บาท 
23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3  
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเฉพาะ
กิจ เหลือจ่าย 2564)  
งบประมาณด าเนินการ 418,000 บาท 
24.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 
6(ซอยหลังเทศบาลต าบลบะหว้า) ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย 2564)  
งบประมาณด าเนินการ 415,000 บาท 
25.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9  
สายหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า ต าบลบะหว้า อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 315,000 บาท 
รวม  25  โครงการ 21,319,000 บาท 
3. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.1 จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 
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3.2 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) และให้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง 
3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานปูองกันและระงับโรคติดต่อให้
เกิดการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
3.4 จัดระบบการรักษาความสะอาด ของถนนทุกสาย ในเขตเทศบาล  
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนในแต่ละชุมชน จัดให้มี 

 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า พ้ืนที่สาธารณะประจ าชุมชน เพ่ือใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจร่วมกันของคน

ในชุมชน โดยจะต้องร่วมมือกันในการดูแลรักษาพ้ืนที่เหล่านั้น 
ด าเนินงาน 11 โครงการ งบประมาณ  1,226,300  บาท รายละเอียดดังนี้  

     1.เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า  
งบประมาณด าเนินการ 135,000 บาท 
2.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)  
งบประมาณด าเนินการ 42,750 บาท 
3.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
งบประมาณด าเนินการ 462,000 บาท 
4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)   
งบประมาณด าเนินการ 3,600 บาท 
5.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
งบประมาณด าเนินการ 25,830 บาท 
6.วัสดุเครื่องแต่งกาย  
งบประมาณด าเนินการ 9,840  บาท 
7.จัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ  เทศบาลต าบลบะหว้า  
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
งบประมาณด าเนินการ 269,736 บาท 
8.โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในชุมชน เรื่อง อาหาร 
และความปลอดภัยในการบริโภค ประจ าปีงบประมาณ 2564  
งบประมาณด าเนินการ 12,320 บาท 
9.โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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งบประมาณด าเนินการ 58,000 บาท 
10.โครงการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        
(COVID-19)  
งบประมาณด าเนินการ 36,960 บาท 
11.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โรคมือ เท้า ปาก ในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า  
งบประมาณด าเนินการ 50,000 บาท 
รวม   11  โครงการ 1,106,036  บาท 
4. นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 4.1 พัฒนาโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา  สามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสูงสุดตามวัย 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
4.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยจัดให้มีศูนย์การศึกษาเรียนรู้
ท้องถิ่น ตลอดจนให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้าง ความรู้
ความสามารถ ทักษะในด้านต่าง ๆ  
4.4 จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาให้บริการประชาชน เช่น ก าหนดจุดติดตั้ง
ระบบสัญญาณ wifi เพ่ือเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาลให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน 
เยาวชน และบุคลากรในส านักงาน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  
สร้างความสามัคคีของประชาชน  ในเขตเทศบาลต าบลบะหว้าและเขต
เทศบาลใกล้เคียง เช่น สนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬา การสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาของประชาชน เยาวชน หรือ
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในท้องถิ่นของ
ตนเองและท้องถิ่นใกล้เคียง ตลอดจน จัดให้มีการฝึกอบรม การเล่นกีฬา 
การตัดสินกีฬา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันจัดตั้งชมรม
กีฬาขึ้นในท้องถิ่น เป็นต้น 
ด าเนินงาน 8 โครงการ งบประมาณ  6,273,004.13 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 
1.วัสดุส านักงาน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
งบประมาณด าเนินการ 30,000 บาท 
2.วัสดุก่อสร้าง (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
งบประมาณด าเนินการ 25,870 บาท 
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3.วัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
งบประมาณด าเนินการ 19,900 บาท 
4.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริการ (งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)  
งบประมาณด าเนินการ 591,500 บาท 
5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)  
งบประมาณด าเนินการ 2,185,935 บาท 
6.ค่าอาหารเสริม(นม)  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
งบประมาณด าเนินการ 1,449,098.20 บาท 
7.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
งบประมาณด าเนินการ 139,700.93 บาท 
8.โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ของ
โรงเรียนในระดับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตต าบล    
บะหว้า 

 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  งบประมาณด าเนินการ 1,831,000 บาท 

รวม   8  โครงการ 6,273,004.13 บาท 
5. นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
5.1 จัดให้มีสวัสดิการและส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ให้
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
5.2 จัดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ ให้กับสตรี          
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป 
5.3 จัดให้มีสวัสดิการ สนับสนุนและส่งเสริม  ชมรมผู้สูงอายุให้มีความ
เข้มแข็ง การน าความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุ มาเผยแพร่สืบต่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ 
5.4 สนับสนุนและส่งเสริม จัดกิจกรรมและให้ความรู้แก่ กลุ่มสตรี แม่บ้าน 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดูแลบ้านดูแลครอบครัวนับว่าเป็นก าลังหลักที่ส าคัญในการ
เริ่มต้นพัฒนาท้องถิ่น 
5.5 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้กับ อสม. กลุ่มสืบส าน
ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  
ด าเนินงาน  4  โครงการ งบประมาณ  8,973,800 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
งบประมาณด าเนินการ 6,660,400 บาท 
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2.เบี้ยยังชีพคนพิการ  
งบประมาณด าเนินการ 2,187,400 บาท 
3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
งบประมาณด าเนินการ 111,000 บาท 
4.การสงเคราะห์ครอบครัว/ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้
ที่พึ่ง เกษตรกร เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อน  
งบประมาณด าเนินการ 15,000 บาท 
รวม  4  โครงการ 8,973,800 บาท 
6. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
6.1 ปรับปรุงศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีเครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ 
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ความรู้ ความสามารถ และพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 
6.2 สนับสนุน ส่งเสริม จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการกู้ชีพ 
เพ่ือให้ทีมกู้ชีพช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสอดรับกับโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 
(OTOS)  โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น 
(EMS) 

 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 6.3 ปรับปรุงระบบไฟฟูาสาธารณะให้มีแสงสว่างปลอดภัยในทุกพ้ืนที่  

อบรมและให้ความรู้ในเรื่องสาธารณภัยแก่ประชาชน 
6.4 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้กับ อปพร. ชมรมกู้ภัยฯ      
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
ด าเนินงาน  2   โครงการ งบประมาณ 122,630  บาท รายละเอียด
ดังนี้ 
1.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล 
ต าบลบะหว้า (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
งบประมาณด าเนินการ 120,830 บาท 
2.วัสดุอื่น (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  
งบประมาณด าเนินการ 1,800 บาท 
รวม  2 โครงการ 122,630 บาท 
7. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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7.1 ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการคิด วางแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบะหว้าร่วมกันและจัดให้มีการประชาคมเพ่ือการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเทศบาลของประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 
7.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนให้ชุมชน มีบทบาทในการ
สร้างประโยชน์ในชุมชน 
7.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเมือง การ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมถึงความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล 
7.4 พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล ให้มีความรู้ความสามารถ   
รู้ถึงบทบาทอ านาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนในเรื่องการให้บริการประชาชนการอุทิศตนให้กับราชการ        
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การรักองค์กรและเรื่องความสามัคคี 
ด า เนินงาน  4  โครงการ งบประมาณ   442 ,046.10 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
1.ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร (ส านักปลัด)  
งบประมาณด าเนินการ 3,360 บาท 
2.ค่าใช้จ่ายเตรียมรับเสด็จ  
งบประมาณด าเนนิการ 97,440 บาท 
3.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
งบประมาณด าเนินการ 336,746.10 บาท 
4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล (งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
งบประมาณด าเนินการ 4,500 บาท 
รวม  4  โครงการ  442,046.10 บาท 

 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  8. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ 

8.1 ส่ ง เสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพการสร้ างอาชีพ และพัฒนา
ความสามารถในการประกอบอาชีพของประชาชน 
8.2 สนับสนุนสินค้าชุมชน และพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมให้
ชุมชนมีกลุ่มอาชีพที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และสร้าง
ชื่อเสียงให้ต าบลได้ 
8.3 จัดให้มีศูนย์รวมในการจ าหน่ายสินค้าชุมชน และจัดหาแหล่งช่องทาง
การจัดจ าหน่าย   
ด าเนินงาน 1 โครงการ งบประมาณ   -   บาท รายละเอียดดังนี้ 
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1.กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ผ้าพื้นเมือง     
ผ้าคราม 
งบประมาณด าเนินการ  - 
รวม  1  โครงการ    - 
9. นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
9.1 บูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ส าคัญที่ประชาชนให้ความเคารพสักการะ 
และสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านเพ่ือให้คงอยู่คู่ชุมชน
ตลอดไป เช่น วัด ฌาปนสถาน ศาลปูุตา เป็นต้น 
9.2 รณรงค์ ส่งเสริม และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น เช่น  งานจักสาน งานทอผ้า ดนตรีพ้ืนเมือง 
ฯลฯ 
9.3 ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น วันส าคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัน
ส าคัญของไทยหรือของสากล รวมถึงจัดกิจกรรมประเพณี 12 เดือน เช่น 
ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา งานประเพณี 
ลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์  วันต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 
ด าเนินงาน 1  โครงการ งบประมาณ   -    บาท รายละเอียดดังนี้ 
1.ถวายเทียนในวันเข้าพรรษา  
งบประมาณการด าเนินการ -   
รวม   1    โครงการ -     

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เชิญท่าน
ดุสิต แดงวิเศษ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต    
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่  7 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า กระผมขอเรียนสอบถาม 3 เรื่อง นะครับ 

 1.นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และสร้างเศรษฐกิจ ไม่ได้ใช้งบประมาณ
แล้วใช้งบประมาณส่วนไหนไปสนับสนุน ครับ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล 2.นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ไม่ได้ใช้

งบประมาณ แล้วน างบประมาณส่วนไหนเข้าไปช่วยเหลือ สนับสนุน 
3.เสียงไร้สายของบ้านบะหว้า เป็นโครงการของบ้านบะหว้า หมู่ที่ 2,7,9 
โครงการเดิม คือ การก่อสร้างติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย ตั้งที่
บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2,7,9 มีปัญหาทั้ง 3 หมู่บ้าน เราใช้ไม่ค่อยได้ เพราะเอา
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แม่ข่ายมาตั้งไว้ที่เทศบาล ตามโครงการเดิมถ้าเราอยากท าโครงการ เรา
ต้องขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงต่อสภาเทศบาล จริงๆแล้วโครงการนี้เป็นของ
บ้านบะหว้า หมู่ 2,7,9 ครับ ไม่ได้เป็นของเทศบาล ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ครับ  

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ขอน า
เรียนชี้แจงนะครับ นโยบายด้านที่ 8 และด้านที่ 9 นโยบายด้านการ
ส่งเสริมอาชีพและสร้างเศรษฐกิจ ไม่ได้ใช้งบประมาณเพราะว่าไปส่งเสริม
การทอผ้าย้อมครามของชาวบ้าน เขาด าเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่เราเข้าไป
ให้ค าแนะน า ส่งเสริม และสนับสนุนพ้ืนที่ ที่จะน าเสนอจ าหน่ายสินค้า    
ให้ความรู้แก่พ่ีน้อง จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ ส่วนนโยบายด้านการส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นนั้น เป็นกิจกรรมร่วมกันไปท าบุญที่วัดจอม
แจ้งจึง ไม่ได้ใช้งบประมาณ ขอน าเรียนทั้ง 2 ประเด็น ในด้านนโยบาย   
นะครับ ส่วนในเรื่องของกระจายเสียงไร้สาย เราก็ได้พูดคุยกันมานาน
ก่อนที่เราจะด าเนินการ เครื่องส่งต้องอยู่ในห้องแอร์ การดูแลและการหา
สถานที่ที่มีห้องแอร์ ในหมู่บ้านนั้นไม่มี จึงด าเนินการให้ท าเสียงตามสาย
ให้กับผู้ใหญ่บ้านเป็นการเพ่ิมเติมให้  จริงๆ แล้วจะมีเพียง 3 จุด คือ            
มีที่ส่งและที่รับ 3 จุด แค่นั้นก็เลยให้เพ่ิมเครื่องขยายเสียงไว้ที่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านไว้อีก 3 จุด นะครับ เป็นการกระจายเสียงตามสายเพ่ือให้
ครอบคลุมภายในพ้ืนที่และได้น าเรียนขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในที่ประชุม
สภาแล้วนะครับว่าตรงจุดส่งเป็นไร้สายในหมู่บ้านเป็นตามสายก็ได้แก้ไขใน
เทศบัญญัติเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลบะหว้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.
2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) 
เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลบะหว้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน  
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า พ.ศ.2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี”จึงขอเสนอต่อประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า     
ขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สรุปรายงานผลและ
เสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบเดือนตุลาคม 
2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) 
ตามเอกสารเล่มรายงาน ที่ให้ทุกท่านไปจะอยู่ในส่วนที่ 7 หน้าที่ 69 ขอน า
เรียน สรุปเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้ 

 1.ผลการติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

 1.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการครบทุก
ขั้นตอน (รายละเอียดตามแบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565) 

 (2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน 
(รายละเอียดตามแบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565) 

 2. ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ปี 2564 

 2.1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2564 รอบเดือน
ตุลาคม 2564 (ระหว่างเดือน พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) 

 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ ในแผนและจ านวน
โครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จ านวนโครงการ 
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 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา   จ านวน  29 โครงการ 
 บรรจุในเทศบัญญัติและงบอ่ืนๆ จ านวน 2 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ  0.53 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 จ านวนโครงการ  
 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา   จ านวน 15 โครงการ 
 บรรจุในเทศบัญญัติและงบอ่ืนๆ   - 
 คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ  - 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการ

แข่งขัน 
 จ านวนโครงการ 
 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา   จ านวน 120 โครงการ 
 บรรจุในเทศบัญญัติและงบอ่ืนๆ  จ านวน 81 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ 21.43  
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

พลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 
 จ านวนโครงการ 
 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา    จ านวน 17 โครงการ 
  บรรจุในเทศบัญญัติและงบอ่ืนๆ  -  
 คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ – 
 5.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ

ความม่ันคง 
 จ านวนโครงการ 
 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา   จ านวน 197 โครงการ   
 บรรจุในเทศบัญญัติและงบอ่ืนๆ  จ านวน 82 โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ 21.69 
 รวม  

จ านวนโครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 378 โครงการ  
จ านวนโครงการบรรจุในเทศบัญญัติและงบอ่ืนๆ 165 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ  43.65 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

 ผลการติดตามและประเมิน 
 การด าเนินการ 
 -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 จ านวนโครงการ   
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 378 
 ร้อยละ 
 100 
 คะแนน 
 5 
 -แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 จ านวนโครงการ   
 149 

ร้อยละ 
 39.42 
 คะแนน 
 0 
 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า -เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ

งบอ่ืนๆ 
 จ านวนโครงการ   
 165 
 ร้อยละ 
 43.65 
 คะแนน 
 0 
 -การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 จ านวนโครงการ   
 126 
 ร้อยละ 
 33.33 
 คะแนน 
 0 
 4.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 4.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา คือ ส่วนราชการต่างๆ ให้ความสนใจเข้ามา

ประสานงานการพัฒนาร่วมกับเทศบาล เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง มีกลุ่มอาชีพต่างๆ นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มีการพัฒนา
คุณภาพผลผลิต และสินค้า OTOP นโยบายในการส่งเสริมการค้าเสรี
ระหว่างประเทศ แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
การเมืองระดับประเทศไม่มีเสถียรภาพ ปัญหาด้านภัยแล้ง,วาตภัย และ 
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อุทกภัย ปัญหาราคาน้ ามันแพง ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรขึ้นอยู่กับ
กลไกด้านการตลาด การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นไม่ประสบความส าเร็จ 
การเพ่ิมของประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ ท าให้เกิดปัญหาสังคม
และปัญหาอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากเกิดโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
4.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

 เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ที่ตั้งติดถนนหลักสาย 2355 (อากาศ
อ านวย-สูงเนิน) ที่ตั้งที่ท าการโดดเด่น สภาพปุาอุดมสมบูรณ์ มี
หลากหลายทางชีวภาพ ท าให้มีอาหารปุา เช่น เห็ดโคนดิน เห็ดชนิดต่างๆ 
ผักหวาน ไข่มดแดง ดอกกระเจียว ประชาชนมีความร่วมมือกันในชุมชน 
กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งในการรวมตัวกัน ผู้บริหารมีความเสียสละและ
ทุ่มเทเพ่ือประชาชน บุคลากรมีคุณภาพ ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาที่
ครอบคลุมทุกด้าน แต่ก็มีจุดอ่อน คือ โครงสร้างพื้นฐานและระบบ 

  สาธารณูปโภค สาธารณูปโภคการยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง ขาดงบประมาณ
ในการพัฒนา ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สภาพดินเป็นดิน
ปนลูกรัง ไม่อุ้มน้ า ไม่เหมาะกับการท านาเท่าที่ควร เป็นพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน 

 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  5.ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน 
 ปัญหา 

(1) ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(2) สภาพดินเป็นดินปนลูกรัง ไม่อุ้มน้ า 
(3) เทศบาลมีที่กักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
(4) โครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยัง 
ครอบคลุมไม่ทั่วถึง 
อุปสรรค 
(1) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
(2) เทศบาลยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 
(1) เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนแหล่งกักเก็บน้ า 
(2) เห็นควรเห็นพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า ปลูกพืชใช้น้ าน้อย 
6.ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 

 ปัญหา 
1.) เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติ และงบประมาณจาก
แหล่งอ่ืนๆ ได้ร้อยละ 43.65 ไม่ถึงร้อยละ 100 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
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2.) เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ และ
งบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ ได้ร้อยละ 33.33 ไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
อุปสรรค 
1.) เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก 
2.) เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด 
ข้อเสนอแนะ 

 1.) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 2.)  เห็นควรด าเนินโครงการตามท่ีได้ตั้งงบประมาณไว้ทุกโครงการ
กิจกรรม 

 3. )เห็นควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาเ พ่ิมเติมจากแหล่ง
งบประมาณอ่ืนๆ 

 4.) เนื่องจากโครงการมีจ านวนมากจึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน 
อาจจะพิจารณาทบทวนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป ให้
เหมาะสมกับสถานะการเงินการคลัง 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการ
สอบถามเพ่ิมเติม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
ต่อไปนะครับ 
3.3 รายงานผลการด าเนินงาน รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.
2564)  

 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการรายงานผลการด าเนินงาน รายรับ -รายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง
เดือน กันยายน พ.ศ.2564) ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดท ารายงาน
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน รายรับ -
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.
2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2564) ให้สภาเทศบาลต าบลบะหว้าทราบ 
ขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าเพ่ือทราบ ครับ  ในส่วน
ของรายละเอียดกระผมจะขอให้ผู้รับผิดชอบ คือ ท่านผู้อ านวยการกอง
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คลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ได้น าเรียนเรื่อง
รายละเอียดครับ  

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ขอน าเรียนรายงานผลการ
ด าเนินงาน รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) 

 รายรับจริงทั้งสิ้น  
64,733,960.72 บาท 

 รับจริงตามงบประมาณ 
46,158,288.72 บาท 
รับจริงนอกงบประมาณ 
18,575,67 บาท 
หมวดภาษีอากร 
1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ประมาณการ   60,000 บาท    
รับจริง              13,131.35 บาท 
ต่ า                   46,868.65 บาท 
2.ปูาย 
ประมาณการ       40,000 บาท 
รับจริง              48,138 บาท 
สูง     8,138 บาท 
3. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
ประมาณการ     0 บาท 
รับจริง               1,335 บาท 
สูง                    1,335 บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
 
 
ผู้อ านวยการกองคลัง 1.ใบอนุญาตการขายสุรา    
    ประมาณการ         2,000 บาท  
      รับจริง               1,542.30 บาท       
    ต่ า                    457.70 บาท 
 2.จดทะเบียนพาณิชย์ 
      ประมาณการ        1,000 บาท 
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       รับจริง               1,640 บาท 
       สูง      640   บาท  

3. ธรรมเนียมอ่ืน 
        ประมาณการ        5,000  บาท 
       รับจริง               60,210 บาท 
       สูง                   55,210 บาท 
 4. ปรับจราจร 
       ประมาณการ       2,000 บาท 
       รับจริง              4,800 บาท 
     สูง             2,800 บาท 
 5. ปรับผิดสัญญา     
     ประมาณการ         20,000 บาท      
     รับจริง                18,750 บาท   
    ต่ า                    1,250 บาท 
 6.เก็บขนสิ่งปฏิกูล   
  ประมาณการ         4,000 บาท      
    รับจริง                4,000 บาท        
   สูง - ต่ า               0 บาท 
 7.โฆษณาโดยเครื่องขยายฯ 
    ประมาณการ         500 บาท   
    รับจริง                230 บาท 
   ต่ า                     270 บาท 
 8.ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
       ประมาณการ          0  บาท       
        รับจริง                 500 บาท   
        สูง                      500 บาท 
 9.ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
        ประมาณการ          2,000 บาท 
       รับจริง                 0 บาท   
       ต่ า                     2,000 บาท 
 10.ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 
 ประมาณการ          1,000 บาท  
        รับจริง                 440 บาท 
         ต่ า                     560 บาท 
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ผู้อ านวยการกองคลัง 11.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
 ประมาณการ           500 บาท       
      รับจริง                   40  บาท   
         ต่ า        460 บาท 
 12.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
     ประมาณการ            0 บาท     
        รับจริง                   1,620 บาท   
      สูง          1,620 บาท 
 13.รายได้ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน 
      ประมาณการ            0 บาท     
      รับจริง                    520 บาท   
         สูง         520 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
 1.ดอกเบี้ยเงินฝาก          
        ประมาณการ            150,000.00 บาท 
        รับจริง                    168,327.09 บาท      
        สูง                         18,327.09 บาท 
 2.ค่าเช่าหรือบริการสถานที ่
      ประมาณการ        0  บาท 
       รับจริง    1,000 บาท      
         สูง                1,000 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
 ค่าน้ าประปา 

ประมาณการ           600,000  บาท 
           รับจริง                       656,085 บาท 
           สูง            56,085    บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
 ประมาณการ            200,000 บาท 
         รับจริง              160,052.72 บาท 
         ต่ า     39,947.24 บาท 
 2. เงินที่มีผู้อุทิศให้ 
 ประมาณการ             0 บาท 
          รับจริง               22,400 บาท 
         สูง     22,400 บาท 
 3. ค่าขายแบบแปลน 
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 ประมาณการ             0.- 
         รับจริง               82,000 บาท 
         สูง     82,000 บาท 
 
 
ผู้อ านวยการกองคลัง หมวดรายได้จากทุน 
 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 ประมาณการ             30,000 บาท 
        รับจริง               0 บาท 
 สูง-ต่ า     - 
 หมวดภาษีจัดสรร 
 1.ตาม พรบ.ก าหนดแผน  
         ประมาณการ      8,280,000.00 บาท   
          รับจริง           9,911,514.51 บาท        
         สูง    1,631,514.51 บาท 
 2.ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 
    ประมาณการ       3,000,000.00 บาท   
     รับจริง               2,760,784.94 บาท         
     ต่ า                            239,215.06 บาท 
 3.ธุรกิจเฉพาะ  
     ประมาณการ       100,000.00 บาท          
     รับจริง                  42,248.50 บาท 
     ต่ า                     57,751.50 บาท 
 
 4.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์              
      ประมาณการ       200,000 บาท  
     รับจริง               419,549.39 บาท 
      สูง                     219,549.39 บาท 
 5.สรรพสามิต              
      ประมาณการ    7,200,000.00 บาท   
      รับจริง              5,434,404.36 บาท    
      ต่ า                   1,765,595.64 บาท 
 
 6.ภาคหลวงแร่                    
     ประมาณการ       45,000.00 บาท        
     รับจริง               45,641.45 บาท          
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     สูง   641.45 บาท 
 7.ภาคหลวงปิโตรเลียม              
      ประมาณการ       56,000.00 บาท          
      รับจริง                29,977.80 บาท        
      ต่ า                   26,022.20 บาท 
 8.ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                 
      ประมาณการ         800,000  บาท       
      รับจริง                  532,104  บาท           
       ต่ า            267,896  บาท 
 
ผู้อ านวยการกองคลัง 9.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 
          ประมาณการ       1,000 บาท    
           รับจริง                       0 บาท        
          ต่ า                       1,000 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ประมาณการ         24,500,000  บาท       
     รับจริง                  25,735,302.27 บาท          
     สูง                         1,235,302.27 บาท 
 อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
 -ค่าเช่าบ้าน  ครู ร.ร.อนุบาล 
        รับจริง      42,000  บาท 

-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร รับจริง   4,800 บาท 
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
-โครงการเยียวยาผู้ เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการค่าอาหารเสริม          
(นม) ประถมศึกษา     รับจริง    118,608 บาท 
- โครงการเยียวยาผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการค่าอาหารเสริม (นม) 
เด็กปฐมวัย              รับจริง    12,264 บาท 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะหว้า ม.2-บ้านบะยาวน้อย ม.5   
จัดสรร 4,227,000  บาท 
-โครงการก่อสร้ า งถนน คสล .  บ้ านบะหว้ า  ม .2 -บ้ านกุดน้ าขุ่ น         
จัดสรร 6,781,000  บาท 
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเม่นน้อย ม.4-บ้านสี่แยกบริบูรณ์ ม.6   
จัดสรร 7,390,000  บาท 
รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ 
39,551,213.83  บาท 
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งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน ฝุายการเมือง   2,080,562 บาท 
หมวดเงินเดือน ฝุายประจ า     14,186,133 บาท 
งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน        555,894         บาท 
ค่าใช้สอย           5,026,421.29   บาท 
ค่าวัสดุ              2,581,286.0     บาท 
ค่าสาธารณูปโภค  1,039,671.47    บาท 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์            191,000.00    บาท 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  1,965,700.93  บาท 
งบเงินอุดหนุน 
อาหารกลางวันโรงเรียน  1,831,000.00  บาท 

 
ผู้อ านวยการกองคลัง   งบกลาง 

ประกันสังคม          98,321.00   บาท 
เอดส์                    111,000     บาท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     6,660,400   บาท 
เบี้ยยังชีพคนพิการ    2,187,400    บาท 
บ ารุงสันนิบาต         32,500.27    บาท 
หลักประกันสุขภาพ   135,000       บาท 
ส ารองจ่าย              237,873      บาท 
สมทบเงินทดแทน     6,031           บาท 
กบท.                    624,000      บาท 
รายจ่ายจริง นอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
ค่าตอบแทน  (ค่าเช่าบ้าน)  38,500  บาท 
เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800   บาท 
-โครงการเยียวยาผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการค่าอาหารเสริม (นม) 
ประถมศึกษาจ่ายจริง    118,608    บาท 
-โครงการเยียวยาผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก
ปฐมวัยจ่ายจริง           12,264  บาท 
รายจ่ายจริงนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุเฉพาะกิจ) 
อุดหนุนเฉพาะกิจ                   13,732,000  บาท 
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือจ่าย   4,115,000   บาท 
เงินสะสม 
ยกมา  1 ตุลาคม 2563           17,870,056.54  บาท 
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บวก  เงินสะสมที่ค านวณได้ปีงบประมาณ  3,513,113.66  บาท 
รับคืนเงินระหว่างปี                    23,120  บาท 
รวมเงินสะสมปีงบประมาณ 2564   21,406,290.20  บาท 
ประกอบด้วย 
เงินสะสม 
เงินฝาก กสท.                  3,161,851.58  บาท 
ลูกหนี้ภาษี                      13,348  บาท 
เงินสะสมที่ใช้ได้              18,231,090.62  บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 
ยกมา 1 ต.ค.63                 9,850,682.71   บาท 
บวก  เงินทุนส ารองเงินสะสมที่ค านวณได้ 619,961.23 บาท 
หัก  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม           2,917,000     บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสมที่น าไปใช้ได้       7,553,643.94  บาท  
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ
ท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต      

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 เราประมาณการอยู่ที่ 45 ล้านบาท จ่ายจริง 39 ล้านบาท       
ท่านปลัดบอกว่าเรากันเงินโครงการ ในโครงการต่างๆ เราใช้เงินไม่ทันอยู่ 
4 ล้านกว่าบาท เป็นการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการกันเงิน หรือให้ตกเป็นเงิน
สะสม หรือโครงการตกไป ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษ เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษา
ราชการแทนปลัดเทศบาล ครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่ เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง
เพ่ิมเติมนะคะ เงินงบประมาณ เรารับอยู่ที่ 46 ล้านบาท หักด้วยรายจ่าย
จริง เราไม่ได้หักจากประมาณการ 45 ล้านบาท เราตั้งไว้ 45 ล้าน รับ 46 
ล้าน รับเกินมา 8 แสนกว่าบาทนะคะ ส่วนการคิดค านวณเงินสะสม ยกไป 
4 ล้าน ที่น าเรียนไปแล้ว คือ เอา 46 ล้าน ลบออก 39 ล้าน และส่วนที่เรา
จ่ายไม่ทันได้ด าเนินการตามระเบียบแล้ว คือจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว     
มีโครงการที่เราด าเนินการไม่ทันอยู่ 5 โครงการ ที่น าเข้าสภาตั้งจ่ายเป็น
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รายการใหม่ เราไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ 2564 แต่เป็น
ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2564 เพราะฉะนั้น เรากันเงินส่วนนี้มาเบิกใน
ปีงบประมาณ 2565 ดังนั้น 39 ล้านบาท ตัวเลขนี้ เราต้องมาบวกยอดกัน
อีก 2.5 ล้านบาท ก็จะเป็น 42 ล้านบาท น า 46 ล้าน มาลบ 42 ล้านบาท 
เหลือเงินอยู่ที่ 4.1 ล้านบาท น าไปค านวณเงินสะสม 85% เป็นเงินทุน
ส ารองสะสม 15 % จะเป็นตัวเลขกลมๆ ที่เราได้เป็นเงินสะสมของเรา ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ตามที่ท่านดุสิต แดงวิเศษ ได้สอบถาม ว่ามีโครงการอะไรที่เราไม่ได้
ด าเนินการบ้างนะครับ ก็มีส่วนที่เกี่ยวกับการไปศึกษาอบรม ดูงาน และ
การอบรมของหมู่บ้านต่างๆ นะครับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ไม่
เหมาะสม ที่จะรวมตัวกัน จึงไม่ได้มีการด าเนินการในส่วนนี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ ถ้าไม่มีขออนุญาตพัก
เบรก 10 นาที ครับ 

พักเบรก 10 นาที 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล 4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565 และก าหนดวันเริ่ม

ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป 
 เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปี 2565 ครับ เชิญท่านวิลัย วงสาเนาว์ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย        

วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 9  

 1.สมัยที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2565 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 24 
มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

 2.สมัยที่ 2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 2 
พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

 3.สมัยที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 11 
สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

 4.สมัยที่ 4 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 
16 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป  
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 การก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี 2566 ใน
วันที่ 26 มกราคม 2566 (สมัยที่ 1) มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 26 
มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

ประธานสภาเทศบาล ตามที่ท่านวิลัย วงสาเนาว์ ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบล     
บะหว้า สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปี
ถัดไป จ านวน 4 สมัย มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะแก้ไข
ตรงไหนหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ 
ประจ าปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป จ านวน 4 สมัย 

 1.สมัยที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2565 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 24 
มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

 2.สมัยที่ 2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 2 
พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

 3.สมัยที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 11 
สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

 4.สมัยที่ 4 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 
16 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป  

 การก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี 2566 ใน
วันที่ 26 มกราคม 2566 (สมัยที่ 1) มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 26 
มกราคม 2566 เป็นต้นไป ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล 4.2 ที่พักสงฆ์บ้านเม่นน้อยขอความเห็นกรณีขออนุญาตท าประโยชน์ใน

เขตป่าพื้นที่โคกกระแตสาธารณะ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติกรณีที่พักสงฆ์บ้านเม่นน้อย ขอความเห็นจากสภา
เทศบาลต าบลบะหว้าเพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต
ใช้พื้นที่โคกกระแตสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ด้วยนางสุพัตรา  แก้วก่า ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อยเป็นตัวแทนของพระนิวัตร    

ชุตินธโร ประธานที่พักสงฆ์บ้านเม่นน้อยและราษฎรบ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 
จะได้ด าเนินการขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตปุา พ้ืนที่โคกกระแต
สาธารณะจ านวน 15 ไร่ เพ่ือสร้างศาสนสถาน เทศบาลต าบลบะหว้าได้
เข้าด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ที่จะขออนุญาต ระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 
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พฤศจิกายน 2564 พบว่า ที่พักสงฆ์บ้านเม่นน้อยโดยพระนิวัตร ชุตินธโร 
ต าแหน่งประธาน และราษฎรบ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ได้ร่วมกันก่อสร้าง 
ศาสนสถาน ประกอบด้วยศาลาจ านวน 1 หลัง กุฏิจ านวน 5 หลัง อาคาร
ห้องสุขา จ านวน 3 หลัง หอถังน้ า จ านวน 1 หอถัง โรงเก็บของ จ านวน  
1 หลัง โรงซักย้อม จ านวน 1 หลัง โรงครัว จ านวน 1 หลัง ที่ล้างบาตร
พระ จ านวน 1 หลัง เตาเผาขยะ จ านวน 1 เตา และหอระฆัง จ านวน     
1 หอ ในเนื้อท่ีรวม 14 ไร่ 3 งาน 45.32 ตารางวา บริเวณพ้ืนที่โคกกระแต
สาธารณะ ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ปุาตามความในพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. 
2484 มาตรา 4 (1) จึงสามารถจะขออนุญาตท าประโยชน์ในการ
ก่อสร้างศาสนสถานได้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484 
มาตรา 54 ประกอบ กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตปุา พ.ศ. 2558 ข้อ 3 
และ ข้อ 5 (8) โดยพ้ืนที่ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะอันเป็นข้อห้ามในการ
พิจารณาอนุญาตให้ท าประโยชน์ในเขตปุา และเนื้อที่ที่ ใช้ประโยชน์ก็ไม่
เกินกว่าจ านวน 15 ไร่ ที่สามารถจะพิจารณาอนุญาต ตามที่ได้ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขออนุญาตและ
การอนุญาตท าประโยชน์ในเขตปุา พ.ศ. 2558 ข้อ 12 และ ข้อ 20 ทั้งนี้ 
จากการสอบถามราษฎรในพ้ืนที่พบว่า ที่พักสงฆ์บ้านเม่นน้อยได้ใช้พ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นที่พักของสงฆ์ ประกอบศาสนพิธี และปฏิบัติธรรมของ
ฆราวาสอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนกระทั่ง
ปัจจุบัน โดยไม่เคยเกิดข้อพิพาทขัดแย้งหรือกระทบสิทธิในการใช้ที่ดินอัน 
เป็นที่สาธารณะแต่อย่างใด น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล     
บะหว้า เพือ่พิจารณาต่อไป ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือ
ต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนิติกร ครับ 

นิติกร เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนันทกา สาระนาค ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ขอน าเสนอ 

 ที่ประชุมซึ่ง นางสุพัตรา แก้วก่า ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย ในฐานะ
ตัวแทนของพระนิวัตร  ชุตินธโร ประธานที่พักสงฆ์บ้านเม่นน้อย และ
ชาวบ้านเม่นน้อยหมู่ที่ 4 เสนอขอความเห็นจากสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  
กรณีด าเนินการเพ่ือขออนุญาตท าประโยชน์ในพ้ืนที่ปุา แปลง โคกกระแต
สาธารณะ เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ เพ่ือสร้างศาสนสถาน  ล าดับแรก จะขอ
อนุญาตน าเรียนต่อที่ประชุมให้ทราบถึงมูลเหตุที่ผู้ขออนุญาตมีความ
จ าเป็นต้องขอความเห็นจากท่ีประชุมสภาเทศบาล เนื่องมาจากสาเหตุที่ 
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นิติกร ส าคัญ 2 ประการ ด้วยกันคือ ประการแรก  ในแบบค าขออนุญาตเข้าท า

ประโยชน์ในเขตปุา(แบบ ป.84-1) ถือใช้ตามประกาศกรมปุาไม้ เรื่อง  
ก าหนดแบบค าขอ ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นเอกสารแบบ
พิมพ์ที่ทางราชการก าหนดให้ที่ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
ในเขตปุาทุกรายต้องใช้เป็นแบบส าหรับบันทึกค าขออนุญาต เพ่ือยื่นต่อ
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บค า ร้ อ ง  ซึ่ ง ใน  ข้ อที่  5(7)ของแบบพิม พ์ดั งกล่ า ว              
ได้ก าหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการ
พิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปุานั้นตั้งอยู่
ไปพร้อมกับค าขออนุญาตดังนั้น การพิจารณาให้ความเห็นจากสภา
เทศบาล  จึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการขออนุญาตท า
ประโยชน์ ในเขตปุา ซึ่ งหากขาดความเห็นของสภาเทศบาลแล้ว            
ผู้ขออนุญาตจะไม่สามารถด าเนินการใดๆต่อไปได้ เปรียบเหมือนกับการไป
ท าใบขับขี่ เราต้องไปกรอกแบบค าขอพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ ถ้าขาด
ใบรับรองแพทย์ ขนส่งก็ไม่สามารถออกไปขับขี่ให้เราได้ 
ประการที่สอง  พ้ืนที่ปุาถือเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งยังไม่เคยมีผู้หนึ่ง
ผู้ใดเข้าครอบครองท าประโยชน์มาก่อน  ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1304 ก าหนดให้มีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ซึ่งก็คือสมบัติของแผ่นดินที่ต้องหวงแหนรักษาไว้นั่นเอง  ดังนั้นเมื่อ
กฎหมายก าหนด ให้ พ้ื นที่ ปุ า เป็ นสมบั ติ ขอ งแผ่ นดิ น เช่ นนี้ แ ล้ ว              
จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้หน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้มีหน้าที่
ดูแลรักษาไว้ เ พ่ือไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ ใดบุกรุกเข้าไปยึดครองหรือท าลาย
ทรัพยากรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  พูดง่ายๆก็คือการ ตั้งยามไว้คอยเฝูา 
นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันหน้าที่ดังกล่าวได้ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่  พ .ศ.2457 มาตรา122 ซึ่ ง ได้ก าหนดให้ 
นายอ าเภอ  ต้องร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในการ  ดูแล  รักษา  คุ้มครองปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินและต่อมาได้มี   ระเบียบกระทรวงหมาดไทย            
ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  พ.ศ.2553 ข้อ 6  ได้ก าหนดหน้าที่ของ
นายอ าเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในลักษณะเช่นเดียวกัน
ดังนั้น เมื่อมีผู้ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ปุาแห่งใด  การให้
ความเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจ
หน้าที่ ในการดูแล รักษา และคุ้มครองปูองกันพ้ืนที่ปุาแห่งนั้นจึงมี
ความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างต่อการพิจารณาค าขออนุญาตของ
คณะกรรมการที่ทางราชการได้แต่งตั้งข้ึนในล าดับถัดไป  คือความเห็นของ
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เราก็จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนของคณะกรรมการของกรมปุาไม้
ต่อไป เราก็ให้ความเห็นในฐานะเป็นผู้ดูแลที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติ
ของแผ่นดิน  ซึ่ งจะเห็นว่ าตามกฎหมายใช้ค าว่ า   ขอคว ามเห็น          
ไ ม่ ใ ช่ ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ  ดั ง นั้ น  ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล บ ะห ว้ า                  
จึงสามารถท่ีจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาและอภิปรายญัตติการขอ 

 

นิติกร อนุญาตใช้พื้นที่ปุาดังกล่าวได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นในเชิงสนับสนุน  
หรือ คัดค้านและ ท้วงติงหรือ ให้ข้อเสนอแนะอย่างใดๆก็ได้  ไม่ใช่แค่
เพียง  เห็นชอบ  หรือ  ไม่เห็นชอบ ล าดับต่อไป จะขออนุญาตน าเรียนถึง
ผลของการลงพ้ืนที่ส ารวจ และตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือน าเสนอ
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นของสภาเทศบาล  ตามที่ท่า น
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้น าเรียนไปแล้วนะคะว่า เทศบาล
ต าบลบะหว้าได้เข้าท าการส ารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ที่ขออนุญาตในช่วง
ระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้พบว่าในปัจจุบันบริเวณ
พ้ืนที่ดังกล่าวพระนิวัตร  ชุตินธโร ประธานที่พักสงฆ์บ้านเม่นน้อย และ
ชาวบ้านเม่นน้อยหมู่ที่ 4 ได้ร่วมกันก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ประกอบไป
ด้วย ศาลาการเปรียญจ านวน 1หลัง กุฎิที่พักสงฆ์จ านวน 5 หลัง อาคาร
ห้องสุขาจ านวน 3 หลัง หอถังน้ าจ านวน 1หอ โรงเก็บของจ านวน 1 หลัง  
โรงซักย้อมจ านวน1หลัง โรงครัวจ านวน1หลัง  โรงเรือนล้างบาตรพระ
จ านวน1หลัง  เตาเผาขยะจ านวน 1 เตา  และหอระฆังจ านวน 1 หอ      
ซึ่งทั้งหมดได้ทยอยก่อสร้างอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 ด้วยก าลัง
แรงกายและเงินบริจาคของชาวบ้านเม่นน้อยหมู่ที่ 4 และญาติโยมผู้มีจิต
ศรัทธา ในบริเวณเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 14 ไร่ 3 งาน 45.32 ตารางวา ของ
พ้ืนที่ปุาโคกกระแตสาธารณะ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นที่ดินที่ยัง
มิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน จึงถือเป็นพ้ืนที่ปุาตามค านิยามของ 
มาตรา4 (1) แห่ง พระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 ซึ่งสามารถจะขอท า
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ส ร้ า ง ศ า ส น ส ถ า น ไ ด้  ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า                  
54แห่ งพระราชบัญญัติปุ า ไม้  พ .ศ . 2484ประกอบ กฎกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558ข้อ 3 และข้อ 5(8) 
และพ้ืนที่ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะอันเป็นข้อห้ามในการพิจารณาอนุญาตให้
ท าประโยชน์ในเขตปุา คือ ไม่เป็นพ้ืนที่ปุาที่มีสภาพปุาไม้สมบูรณ์ หรือ 
ควรรักษาไว้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา ตลอดจนไม่มีมติคณะรัฐมนตรีห้าม
ใช้ประโยชน์ และเนื้อที่ที่จะใช้ประโยชน์ก็ไม่เกินกว่า 15 ไร่ ที่สามารถจะ
พิจารณาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือสร้างศาสนสถานได้ ที่ได้ก าหนดไว้ในกฎใน
กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขออนุญาตและการ
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อนุญาตท าประโยชน์ในเขตปุา พ.ศ. 2558 ข้อ 12 และ ข้อ 20 ทั้งนี้ จาก
การสอบถามราษฎรในพ้ืนที่พบว่า พระนิวัตร ชุตินธโร เป็นพระภิกษุที่มี
วัตรปฏิบัติโดยชอบจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านเม่นน้อยและญาติ
โยมโดยทั่วไป และได้เข้าใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็น ที่พักของสงฆ์ ประกอบ   
ศาสนพิธีต่างๆ และใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของฆราวาสตามปกติ โดย
ต่อเนื่องมาโดยตลอดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนกระทั่งปัจจุบัน โดยไม่เคย
เกิดข้อพิพาทขัดแย้งบาดหมาง หรือ กระทบกระทั่งสิทธิในการใช้ที่ดิน
สาธารณะอันมีร่วมกันแต่อย่างใด ขออนุญาตน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ค่ะ  

ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านนิติกร ครับ เรียนเชิญท่านปรีชา สุดใจ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายปรีชา 

สุดใจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย 
หมู่ที่ 4 ตามท่ีผู้ใหญ่เม่นน้อย หมู่ที่ 4 และชาวบ้านได้ประชาคมในหมู่บ้าน 

 
สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือก่อตั้งที่พักสงฆ์ เนื้อที่ของโคกภูกระแต 734 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา 

จึงได้เสนอเรื่องเข้ามาท่ีเทศบาลเพื่อพิจารณา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านปรีชา สุดใจ ครับ สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

นี้เพิ่มเติม อีกหรือไม่ครับ เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ     
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต      

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ส าคัญนะครับ ไม่ใช่แค่เพียงใช้มติชาวบ้าน
บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 เคยเป็นมาแล้วครับ ไม่ได้ท าไปตามระเบียบกฎหมาย 
ถ้ า เป็ น พ้ืนที่ ปุ าตามที่ ท่ านนิ ติ ก รกล่ า วมา  นิ ย ามค า ว่ า  เป็ นปุ า             
ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ และห้ามท าประโยชน์ ถ้าสภาของเราเห็นชอบ
ไป 15 ไร่ ค าว่าขอความเห็น กับเห็นชอบ ไม่เหมือนกัน สภาเทศบาลเรา
จะเป็นข้อผูกมัดในกฎหมาย ที่จะด าเนินการ ต่อไปขอให้สมาชิกทุกท่าน
วิเคราะห์ให้ดี ถ้าเราเห็นชอบไป แต่ชาวบ้านไม่เห็นชอบ บ้านบะหว้าหมู่ที่ 
7 เคยมีแล้วครับ การสู้กันในพ้ืนที่ชุมชนตรงนี้ กระผมอยากให้สภาเราไต่
ตรองให้ดีครับ เพราะเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายหลายอย่าง อยากให้ท่าน
ประธานได้พูดให้ชัดเจนนะครับ ระหว่างเห็นชอบ กับขอความเห็นเพราะ
จะกลายเป็นข้อผูกมัดครับ  

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า    
กระผมขออนุญาตอ่านตรงนี้ เพ่ือท าความเข้าใจอีกครั้งนะครับเนื้อที่รวม 
15 ไร่ 3 งาน 45.32 ตารางวา บริเวณพ้ืนที่โคกกระแตสาธารณะ ซึ่งถือ
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เป็นพ้ืนที่ปุา ตามความในพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4(1) 
ซึ่งสามารถจะขออนุญาตท าประโยชน์ในการก่อสร้างศาสนสถานได้  ตาม
พระราชบัญญัติปุาไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ประกอบกฎกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันนี้คือทางนิติกร และทางเทศบาล
ต าบลบะหว้า ได้ไปศึกษาและได้สอบถามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้ประสานงาน และติดตามปรากฏ
ว่าสามารถที่จะด าเนินการได้ เพราะว่าไม่ได้เป็นปุาที่มีสัตว์ปุาอาศัยอยู่  
จึงสามารถท่ีจะขออนุญาตได้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนิติกร ครับ 
นิติกร เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนันทกา สาระนาค ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ของเราจะ
พิจารณาในเบื้องต้น ในรายละเอียด จะมีคณะกรรมการของกรมปุาไม้
พิจารณาว่า จะให้อนุญาตหรือไม่ให้อนุญาต ในส่วนของการพิจารณา
หลักเกณฑ์ ทางส่วนราชการก็จะแต่งตั้งข้ึนมาเป็นคณะกรรมการ   

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านเลขานุการสภา ครับ 
 
 
เลขานุการสภา เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน      

อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านสี่แยก
บริบูรณ์ หมู่ที่ 6 กรณีขอใช้พ้ืนที่ 15 ไร่  กระผมก็ได้ลงพ้ืนที่  กับทาง     
กองช่าง นายพงศธร มุงธิสาร นายช่างโยธาช านาญงาน พบว่าพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นรอยต่อระหว่างบ้านเม่นน้อย และบ้านสี่แยกบริบูรณ์         
ได้กันเป็นที่พักสงฆ์เป็นระยะเวลานานแล้วครับ อีกส่วนหนึ่งเป็นการ
ปูองกันรักษาพ้ืนปุา ตามรายละเอียดที่ทางท่านนายกได้ชี้แจงมา คือขอใช้
ประโยชน์ไม่เกิน 15 ไร่ ในขั้นตอน ตามท่ีท่านนิติกร ได้แนะน าเป็นอ านาจ 
ของสภาที่เรา จะแสดงความคิดเห็น หรือให้ความคิดเห็นว่าเห็นชอบ    
หรือเห็นเป็นอย่างอ่ืน แต่โดยความคิดเห็นส่วนตัว กระผมว่าเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและเป็นการปูองกันไม่ให้มีผู้บุกรุกปุาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณท่านเลขานุการสภาครับ ขอเชิญท่านปรีชา สุดใจ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายปรีชา สุดใจ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 
ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติมนะครับ ที่พักสงฆ์ กับส านักสงฆ์ ไม่เหมือนกัน
นะครับ ถ้าเป็นส านักสงฆ์นี่ไม่ได้ครับ ต้องออกเป็นโฉนด แต่อันนี้เป็นที่พัก
สงฆ์ครับ ขอบคุณครับ 

ประธาสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เชิญท่านอ าพร มาตราช ครับ 
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สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายอ าพร      
มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 1 เรื่องตั้งวัด กระผมเคยด าเนินการมาก่อน คือวัดแจ้งแสงอุดม ทาง
อ าเภอออกไปด าเนินการ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า    
กรณีท่ีเราน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล มันเป็นกฎหมายนะครับ ว่าในการ
ใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ มันครบองค์ประกอบ คือ เราได้ไป
ปรึกษาหารือกับทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ไปพูดคุย และในเรื่องข้อกฎหมายการ
สร้างศาสนสถานในที่สาธารณะ หรือท าประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เกิน 15 ไร่ 
สามารถกระท าได้ในที่ประชุมแห่งนี้เราได้กระท าการรอบคอบพอสมควร 
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ ในเรื่องที่เราได้ไปปรึกษาหารือ จึงขอน า
เรียนที่ประชุมเพ่ือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ เรียนเชิญท่านเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 นี่คือลักษณะของการขออนุญาตนะครับ ระหว่างข้อเสนอแนะ   
ขอมตินี ้น่าจะต้องไปในทางเดียวกันนะครับ เพราะเอกสารตัวนี้ จะต้อง 

 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอมติของสภาเทศบาล ไปรับรองกับการขออนุญาต การแสดงความ

คิดเห็นต้องเป็นแนวเดียวกัน เป็นมติจึงขออนุญาตได้ใช่ไหมครับ อยาก
เรียนถามท่านนิติกรครับ ถ้ามติไปคนละแนวทาง วันนี้ก็ไม่ได้ข้อเสนอ      
ที่ยุติก็ไม่ได้เป็นเอกสารแนวเดียวกันใช่ไหมครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านนิติกร ครับ  
นิติกร เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนันทกา สาระนาค ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ในส่วนนี้จะ
เปิดกว้างค่ะ คือจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ได้ เพราะจะน าไปเป็น
เอกสารประกอบในส่วนหนึ่งเท่านั้น จะเป็นประโยชน์ว่าคนในพ้ืนที่มีความ
คิดเห็นต่อที่พักสงฆ์นี้อย่างไรนะคะ คณะกรรมการก็จะดูรายละเอียด
หลายขั้นตอนค่ะ จะมีความเห็นในทางไหนได้หมดเลยค่ะ จะแนวทาง
เดียวกันหรือไม่ก็ได้ จะเป็นประโยชน์ทุกทางค่ะ แต่ถ้าเห็นสนับสนุนก็เป็น
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เรื่องดีเพราะจากการไปลงพ้ืนที่มา พระท่านก็ปฏิบัติโดยชอบอยู่ร่วมกัน
กับปาุได้เป็นอย่างด ี

ประธานสภาเทศบาล ต้องขอมติที่ประชุมครับ ตามที่ท่านปรีชา สุดใจ ได้ชี้แจงนะครับ ถ้าไปท า
ส านักสงฆ์ต้องอุทิศที่ดินนะครับ แต่อันนี้เราตั้งที่พักสงฆ์ ขอน าเรียนให้
ท่านสมาชิกเข้าใจนะครับ เราลงมติได้ครับ ตามที่กระผมได้พิจารณาแล้ว
ครับ เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 ตามที่ได้ฟังแล้ว ปัญหาจะเหมือนกับบะหว้าพอเราอนุญาตแล้ว 
เราเข้าไปแตะต้องต้นไม้จะท าอะไรไม่ได้เลย เกิดการฟูองร้องกันครับ     
เราจะหาวิธีอย่างไรครับ ถึงจะก าชับบอกผู้ใหญ่บ้าน บอกผู้น าว่าห้ามแตะ
ต้องต้นไม้ตรงนี้ ตรงนั้น มีปัญหาแน่นอนครับ บะหว้าต้องได้ย้าย วังม่วง
ต้องได้ซ้ือที ่นี่แหละครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต ตอนนี้ยังไม่มีปัญหา 
แต่เมื่อไหร่ที่ได้รับการอนุญาตแล้ว จะมีการสร้างประโยชน์ฝากข้อคิดข้อนี้
นะครับ แต่กระผมไม่ได้คัดค้าน ก็จะเห็นชอบ แต่เราต้องคิดร่วมกันว่าเรา
จะใช้แนวทางใดที่จะไม่ให้เกิดปัญหา ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ กระผมจะขอมติที่ประชุมสภานะครับ 
ญัตติกรณีที่พักสงฆ์บ้านเม่นน้อย ขอความเห็นจากสภาเทศบาลต าบล   
บะหว้าเพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้พ้ืนที่โคก
กระแตสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ด้วยนางสุพัตรา  แก้วก่า ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อยเป็นตัวแทนของพระนิวัตร    
ชุตินธโร ประธานที่พักสงฆ์บ้านเม่นน้อยและราษฎรบ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 
จะได้ด าเนินการขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตปุา พ้ืนที่โคกกระแต
สาธารณะจ านวน 15 ไร่ เพ่ือสร้างศาสนสถาน เทศบาลต าบลบะหว้าได้
เข้าด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ที่จะขออนุญาต ระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2564 พบว่า ที่พักสงฆ์บ้านเม่นน้อยโดยพระนิวัตร ชุตินธโร 
ต าแหน่งประธาน และราษฎรบ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ได้ร่วมกันก่อสร้าง 

 
ประธานสภาเทศบาล ศาสนสถาน ประกอบด้วยศาลาจ านวน 1 หลัง กุฏิจ านวน 5 หลัง อาคาร

ห้องสุขา จ านวน 3 หลัง หอถังน้ า จ านวน 1 หอถัง โรงเก็บของ จ านวน  
1 หลัง โรงซักย้อม จ านวน 1 หลัง โรงครัว จ านวน 1 หลัง ที่ล้างบาตร
พระ จ านวน 1 หลัง เตาเผาขยะ จ านวน 1 เตา และหอระฆัง จ านวน      
1 หอ ในเนื้อท่ีรวม 14 ไร่ 3 งาน 45.32 ตารางวา บริเวณพ้ืนที่โคกกระแต
สาธารณะ ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ปุาตามความในพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. 
2484 มาตรา 4 (1) จึงสามารถจะขออนุญาตท าประโยชน์ในการ
ก่อสร้างศาสนสถานได้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484 
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มาตรา 54 ประกอบ กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตปุา พ.ศ. 2558 ข้อ 3 
และ ข้อ 5 (8) โดยพ้ืนที่ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะอันเป็นข้อห้ามในการ
พิจารณาอนุญาตให้ท าประโยชน์ในเขตปุา และเนื้อที่ที่ใช้ประโยชน์ก็ไม่
เกินกว่าจ านวน 15 ไร่ ที่สามารถจะพิจารณาอนุญาต ตามที่ได้ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขออนุญาตและ
การอนุญาตท าประโยชน์ในเขตปุา พ.ศ. 2558 ข้อ 12 และ ข้อ 20 ทั้งนี้ 
จากการสอบถามราษฎรในพ้ืนที่พบว่า ที่พักสงฆ์บ้านเม่นน้อยได้ใช้พ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นที่พักของสงฆ์ ประกอบศาสนพิธี และปฏิบัติธรรมของ
ฆราวาสอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนกระทั่ง
ปัจจุบัน โดยไม่เคยเกิดข้อพิพาทขัดแย้งหรือกระทบสิทธิในการใช้ที่ดินอัน 
เป็นที่สาธารณะแต่อย่างใด สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือพ้น
ศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ   
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนิติกร แนะน าตัวครับ 
นิติกร เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนันทกา สาระนาค ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ย้ายมาจาก
เทศบาลท่าก้อน ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ 

ประธานสภาเทศบาล ยินดีต้อนรับนิติกรครับ ยินดีที่ เรามีบุคลากรเพ่ิมนะครับ ท่านนิติกร       
ได้ย้ายมาแทนนิติกรท่านเดิม มีปัญหาเรื่องกฎหมายก็ปรึกษาท่านนิติกรได้
นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน    
เนตรอนงค์ แดงวิเศษ ครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ในฐานะผู้ดูแล มีหน้าที่ตรวจสอบ และรับฟังปัญหาของพ่ีน้อง 
ประชาชน กระผมได้รับการร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชน ครับ และได้ไป
ตรวจสอบด้วยตนเอง คือปัญหาเรื่องรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านถนนสาย 
บะหว้า หมู่ที่ 2-บ้านบะยาวน้อย ท าให้เกิดปัญหารถเกี่ยวสายไฟฟูาข้าง
ถนนและท าให้เกิดความเสียหาย ทรุด กระผมจึงอยากขอปรึกษา   

 
สมาชิกสภาเทศบาล      ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า และบุคลากรที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ

ท่าน  นิติกร ครับ ช่วยศึกษา ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด ประเภท
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รถบรรทุก เรื่องน้ าหนัก ได้หรือไม่ครับ ขอน าเรียนเพ่ือศึกษาและพิจารณา
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
กระผมก็อยากขอหารือ พอดีนะครับ มี 3 เรื่อง และมีเรื่อง การใช้
รถบรรทุกอยู่เรื่องหนึ่งด้วยนะครับ เท่าที่กระผมได้ไปศึกษา ค้นหาดูนะ
ครับว่าเทศบาลอ่ืนๆ ถ้าเกิดการใช้ยานพาหนะ เขาจะตราเทศบัญญัติ
ขึ้นมา ว่ารถบรรทุกขนาดเท่านี้จึงจะวิ่งผ่านได้ ก็อยากจะหารือว่าเราน่าจะ
มีการตราเทศบัญญัติขึ้นมา เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะ ในถนนท้องถิ่น
เมื่อตราเสร็จแล้ว เราต้องมีประกาศ และเอาปูายประกาศไปติดตามถนน 
เส้นทางที่รถยนต์สัญจรไปมา ก าหนดไว้ว่าเราจะใช้เทศบัญญัตินั้นไปถึง
เมื่อใด ถ้าฝุาฝืน จะมีข้อบังคับ และมีค่าปรับอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งรถบรรทุกดิน ท าให้ฝารางน้ าของเราแตกหัก ท าให้ถนนช ารุด ถ้าเรา
ตราเทศบัญญัติขึ้นมาก็น่าจะครอบคลุมตรงนี้ด้วย ถ้าเขาเข้ามาใช้
ประโยชน์ ท าประโยชน์ เขาจะต้องแก้อะไรบ้าง และจะมีคนคอยติดตาม
เส้นทางที่เขาวิ่ง เมื่อมีการช ารุดเสียหาย เขาก็ต้องเข้ามาเสียค่าซ่อมบ ารุง
ให้เรา ขอหารือในที่ประชุมด้วยนะครับ ว่าเราน่าจะตราเทศบัญญัติ
พาหนะในท้องถิ่น หัวข้อที่ 2 คือ การใช้รถใน พระราชบัญญัติการแพทย์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ของเทศบาลเราตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2555 เนื่องจากมี
ชาวบ้านขอร้องให้ไปรับคนออกจากโรงพยาบาลมาที่บ้าน หรือให้ไปรับคน
จากอีกโรงพยาบาลหนึ่งไปส่งอีกโรงพยาบาลหนึ่ง กระผมได้สอบถาม
เจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติมาแล้ว จะน าส่งเฉพาะคนที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน     
นะครับ ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุม  เรื่อง หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติของ
กระทรวงมหาดไทยให้ทราบนะครับ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3018    
ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 ความว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น ารถพยาบาล
ฉุกเฉินไปใช้ในกิจกรรม ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการแพทย์ เช่น การส่ง
เอกสาร การน ารถพยาบาลฉุกเฉินออกจากหน่วยปฏิบัติการ เพ่ือไปรับ
ผู้ปุวยกลับบ้านการให้บริการประชาชนที่ไม่มีอาการฉุกเฉิน  หรือเกิด
อุบัติเหตุออกจากที่ปฏิบัติการโดยไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ จึงอยากให้ที่
ประชุมรับทราบร่วมกันนะครับ และในการน าส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน น าส่งได้
เฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตอ าเภออากาศอ านวย เขาจึงจะรับเคส และ
รถฉุกเฉินก็ไม่ได้มีค่าส่ง ตามกฎหมายว่าอย่างนั้นนะครับ หนังสืออีกฉบับ
หนึ่งนะครับ ตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
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ที่ สุ ด  มท 0808 .2 / ว  3362  ล ง วั นที่  19  ตุ ล าคม  พ .ศ .  2561              
การด าเนินการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ซึ่งก าหนดไว้

ว่าผู้ปุวยฉุกเฉิน หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการปุวย
กะทันหัน ซึ่งเป็นอันตรายต่อการด ารงชีวิต หรือการท างานของอวัยวะ
ส าคัญ จ าเป็นต้องได้รับการด าเนินการในการจัดการและการปฏิบัติรักษา
อย่างทันท่วงที เพ่ือปูองกันการเสียชีวิตหรืออาการรุนแรง ขึ้นอยู่กับการ
บาดเจ็บ  ดั งนั้นรถฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  จึ งมี
วัตถุประสงค์การใช้เพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉินจริงๆ เท่านั้น หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น น ารถฉุกเฉิน ที่มีอยู่เพียงคันเดียว ไปให้บริการรับส่ง
ผู้ปุวยตามใบนัดแพทย์ ซึ่งไม่ได้เป็นกรณีฉุกเฉินหากมีผู้ปุวยฉุกเฉินเกิดขึ้น 
ก็จะท าให้ไม่มีรถให้บริการ อาจส่งผลให้ผู้ปุวยคนนั้นเสียชีวิตได้ จึงอยาก
ให้น าข้อความนี้ไปสู่ชุมชนของเรา ให้รับทราบ ให้เข้าใจ เพราะว่าอยากให้
ไปรับออกจากโรงพยาบาลเราท าไม่ได้นะครับ และไปส่งผู้ปุวยฉุกเฉินแล้ว 
จะไม่ได้รอรับนะครับนอกจาก บาดแผลที่ใช้เวลารักษาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
เราสามารถที่จะรับกลับมาได้ เพราะถ้ารอรับเกิดมีผู้ปุวยฉุกเฉินจะท าให้
เสียวินาที ที่จะช่วยเหลือในรายต่อไป จึงขอน าเรียนที่ประชุมเพ่ือน าเข้า
สภานี้ไปสู่พี่น้อง ขอบคุณ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ เชิญท่านวิลัย วงสาเนาว์  
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่ เคารพ ข้าพเจ้านายวิลัย        

วงสาเนาว์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้ งที่  2          
บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 ให้ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าท าหนังสือแจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านเลยครับ ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศว่ารถฉุกเฉินมีหน้าที่อะไร       
ใช้เฉพาะอะไร ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านวิลัย วงสาเนาว์ ครับ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบล    
บะหว้า ครับ  

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ก็จะ
ท าหนังสือชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้พ่ีน้องได้รับทราบนะครับ เรื่องสุดท้ายที่
จะน าเรียน คือ ส านักงานเทศบาลต าบลบะหว้าจะมีการจัดกิจกรรมวันส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ก าหนดไว้ คือวันที่ 28 ธันวาคม 2564 
ตอนเช้าของวันที่ 28 นั้น จะนิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป มาฉันภัตตาหารเช้า    
ที่ห้องประชุมของเรา และก็เรียนเชิญทุกๆ ท่านนะครับ สมาชิกสภา
มาร่วมท าบุญแต่เช้า ชาวบ้านก็น่าจะมาท าบุญตักบาตรที่ด้วย เพราะน า
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พระท่านมา ก็มาร่วมท าบุญที่นี้ในช่วงเช้า และก็เชิญร่วมรับประทาน
อาหารร่วมกันครับ ในช่วงเที่ยงก็จะมีส้มต า ขนมจีนไว้บริการ ภาคบ่ายจะ
มีการแข่งขันกีฬาอยู่ 2 อย่าง กีฬามหาสนุกกับการแข่งขันกีฬา ซึ่งกีฬา
มหาสนุกก็จะมี 1.ตระกร้อน้ า 2.ตีกอล์ฟ 3.ทาร์ซานวิ่งเปี้ยว 4.สาริกาปูอน
เหยื่อ แล้วก็ประเภทกีฬาก็จะมีแชร์บอล วอลเลย์บอล เปตอง ผสมชาย
หญิง และก็มีตะกร้อชาย ครับ ส่วนช่วงเย็น ก็จะมีการสังสรรค์กัน          
ก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน มีกิจกรรมร่วมกันแลกของขวัญกัน  

 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ก็ก าหนดไว้ว่าของขวัญจับสลากไม่ต่ ากว่า 200 บาท ขึ้นไป ก็มีการ

สังสรรค์ร้องเพลง มีเพลงประกอบด้วย ที่ส าคัญต้องแต่งตัวแฟนซี ใส่ชุดไป
หาปลามาก็ได้ เอาชุดที่คิดว่าไม่น่าจะมีในโลกก็ได้ เพ่ือเป็นการสนุกสนาน
ร่วมกัน ก็จะมีรางวัลให้แก่ผู้ที่แต่งตัวที่โดนใจมากที่สุด  ก็มีกิจกรรม
ประมาณนี้ครับ หลังจากที่พระฉันภัตตาหารเสร็จก็จะมีการร าอวยพร      
ปีใหม่ ครับ น าเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ ก็มีการแบ่งทีมแบ่งสี ระหว่าง   
สีส้ม กับสีเขียว ครับ เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอ่านรายชื่อว่า  
ท่านสมาชิกท่านใดอยู่สีไหนครับ เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางวิภารัตน์ ค าทองไชย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัด ขอน าเรียนเพ่ิมเติม
ส าหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์อันดี ของเทศบาล
ต าบลบะหว้า ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 กีฬาประเภทหลัก ก็มีอยู่         
4 ประเภท แล้วก็มีกีฬามหาสนุกที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งเบื้องต้น 
การแบ่งกีฬา ก็จะได้แบ่งทีมเป็นสองทีม คือทีมสีส้ม และสีเขียว ส าหรับ
เสื้อกีฬาก็ได้สั่งให้ทุกท่านตามไซส์ ขนาดรูปร่างแล้วนะคะ ก็อยู่ระหว่าง
การจัดหาแล้วสกรีน การจัดทีมเทศบาลก็จะลงในไลน์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
นะคะ สมาชิกสีส้มมีดังนี้ค่ะ 

 ทีมสีส้ม  
 1.นายอุทิศ ดวงสีจันทร์ 
 2.นายอุทัย มาตราช 
 3.นายถนอม งิ้วไชยราช 
 4.นายพนมชัย ค าพิทักษ์ 
 5.นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ 
 6.นายวิลัย วงสาเนาว์ 
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 ทีมสีเขียว 
 1.นางสาวรัตมณีย์  บูชาพันธ์ 
 2.นายปรีชา สุดใจ 
 3.นายอ าพร มาตรราช 
 4.นายดุสิต  แดงวิเศษ 
 5.นายค าพา นาขะมิ้น 
 6.นายวิมาน อุ่มอาสา 
 เป็นทีมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าค่ะ ท่านประธานสภาที่เคารพ  
ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือไม่ครับ      

เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต      

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 ตอนนี้กลับมาเรื่องความเดือดร้อนเหมือนเดิมครับ เพราะว่า
กระผมได้มองดูแล้วเรื่องความเดือดร้อน กระผมได้ไปดูถนนคอนกรีตเสริม 

 
สมาชิกสภาเทศบาล เหล็กของเรา กระผมฝากท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า และกองช่าง 

ให้เติมปูนลงไปมากกว่านี้นะครับ ไม่ถึงสามเดือน ถนนกร่อนหมด     
เพราะตามประเพณีที่เราปฏิบัติมา ไม่หนักขนาดนี้  เรื่องปูายโครงการ
ขอให้กองช่างเก็บมาไว้ที่ เทศบาลนะครับ และอีกเรื่องหนึ่ งที่ท่าน
นายกเทศมนตรีบอกว่าบ่อพักแตกเสียหายเรามีตราเทศบัญญัติขุดดิน ถม
ดินแล้ว และขาดตรงที่ไปดูแลรับผิดชอบว่า ผู้ที่จะรับจ้างไปขุดดินถมดิน
จะมาขออนุญาตเราหรือเปล่าตัวนี้เราตราเป็นเทศบัญญัติแล้วครับ ถ้าเขา
ท าแตกเราสามารถเรียกค่าเสียหายได้ ครับ ก็ฝาก 3 เรื่องนี้ให้ท่าน
พิจารณา ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
อนุญาตน าเรียน นะครับ 
เรื่องที่ 1  เรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เราได้ตรวจโดยเก็บลูกปูนไป
ตรวจที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ตรวจสอบนะครับ เราเป็นผู้เก็บ
เอง โดยช่างของเรา เราไม่ได้ให้ผู้รับเหมาเก็บ และส่งตรวจสอบเอง ก็มี
หนังสือรับรองผลทดสอบมานะครับ 
เรื่องที่ 2 คือ เรื่องให้ผู้รับผิดชอบไปตรวจสอบในเรื่องรถบรรทุกนะครับ 
กระผมไม่ทราบว่ามีเทศบัญญัติขุดดิน ถมดินแล้ว ถ้ามีแล้วก็พร้อมที่จะ
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ปฏิบัติได้ ถ้าไม่ครอบคลุม เราก็คงจะได้มาพิจารณาในที่ประชุมเพ่ิมเติม
อีกครั้งนะครับ  
เรื่องท่ี 3 เรื่อง ปูายโครงการ จะด าเนินการ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ สมาชิกท่านใด มีเรื่องที่
เสนอใหม่หรือเรื่องอะไรอีกไหมครับ เชิญท่านค าพา นาขะมิ้น ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายค าพา 
นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 กระผมมีเรื่องที่จะน าเรียนให้ทราบ  ครับ 
เรื่องที่ 1 เรื่องของท่านนิติกรที่ย้ายมาใหม่ ถ้ายังไม่รู้จักสมาชิกทุกท่าน    
ก็ขอให้อ่านตามปูายนะครับ 

 เรื่องท่ี 2 เรื่องรถบรรทุกในบ้านบะหว้า บะยาวใหญ่ เมื่อวานเวลาตีสี่มีรถ
วิ่งทั้งหมด 5 คันรวด รถพ่วงทั้งหมดนะครับ เฉพาะน้ าหนักรถเปล่าไม่น้อย
กว่า 15 ต้น ถ้าบรรทุกมาเส้นนั้นก็จะไม่เกิน 40 ตัน ถนนของเรารับไม่ไหว
นะครับ ดังที่ท่านดุสิตว่า น่าจะมีเทศบัญญัติท่ีชัดเจน ในเทศบาลของเรา 
เรื่องที่ 3 เป็นเรื่องของวัคซีน ตามที่ได้ประชุมมากับทางสาธารณสุข
อ าเภอนะครับ คือ องค์กรทุกองค์กร ต้องฉีดวัคซีน 100 % และก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ทุกหมู่บ้าน คณะครู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
ต้องฉีดวัคซีน 100 % นะครับ ไม่อย่างนั้นแล้วลูกหลานของท่านอาจจะ
ต้องเรียนอยู่ห้อง และร้านค้า ร้านขาย ทุกร้านต้องมีปูายแสดงชัดเจน  

 
สมาชิกสภาเทศบาล    ว่าฉีดยาครบ 2 เข็ม และมีปูายสติ๊กเกอร์ที่ทางสาธารณสุข ได้จัดท าไว้

เรียบร้อยแล้วนะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ 4 เป็นเรื่องของโรคระบาดสัตว์นะครับ ตอนนี้ยังตายอยู่ ส าหรับ

เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อควาย นะครับ ยังมีนะครับอากาศอ านวยเรา ตามที่ได้
ไปพบปะเพ่ือนฝูงมานะครับ ปรากฏว่า ตอนนี้ 80 % อากาศอ านวยเรา
เป็นหมูที่มีอาการปุวยหนักมาก ก็ขอให้ เราได้ เลือกกิน เลือกซื้ อ         
เลือกปูองกันโรคติดต่อสู่คน ส าหรับกระผมก็มีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้ครับ       
ท่านประธาน 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ท่านค าพา นาขะมิ้น ที่เป็นห่วงเป็นใยครับ มีสมาชิกท่านใด
มี เรื่ อง อ่ืนๆ อีกไหมครับ ถ้ า ไม่มี  ข้ าพเจ้ านายอุทิศ ดวงสีจันทร์
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอปิดการประชุมสภาเทศบาล      
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ครับ 
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ปิดประชุม เวลา  14 . 00   นาฬิกา 

 

 

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

 
                          (ลงชื่อ)       อุทิศ           ดวงสีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายอุทิศ         ดวงสีจันทร์) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
    


