
 
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 

เวลา 09.30  นาฬิกา 
ณ  หอประชุมเทศบาลต าบลบะหว้า 

 
ผู้เข้าประชุม 

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

 

สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม    จ านวน  10 คน  
ผู้ลาประชุม      จ านวน   1 คน 
ผู้ขาดประชุม      จ านวน   - คน                                                           
               

                                                                 ตรวจแล้ว 
                   นายวิลัย  วงสาเนาว์  
                        นายล าไพ ดาค า 
                        นายสุวิช  ผาอินทร์ 
                        นายอุทิศ  ดวงสีจันทร์ 
                        นายดุสิต  แดงวิเศษ 
                        น.ส.รัตมณีย์ บูชาพันธ์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2564 วันที ่28 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายแทนมูล   มุงคุณ นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า แทนมูล     
2 นายไสว       เพ่ือนใบลี รองนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า -  
3 นายเหงี่ยม    เถาโคตรศรี รองนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เหงี่ยม      
4 นายบุญยงค์   ชาติห้าวหาญ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า -  
5 นายสัญญา    เพลิศแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า -  
6 นายวัฒนา     ศรีสุทัศน์ ผู้อ านวยการกองช่าง วัฒนา    
7 นางสาวนงค์ลักษณ์  หุนติราช ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง ค ลั ง /รั ก ษ า ก า ร แ ท น     

ปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า 
นงค์ลักษณ์    

8 นายสุริยา     แก้วไพฑูรย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา/รักษาราชแทน
หัวหน้าส านักปลัด 

สุริยา  

9 นายเกรียงไกร  ชัยรินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ เกรียงไกร    
10 นางวิภารัตน์    ค าทองไชย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ วิภารัตน์      
11 นายพงศธร     มุงธิสาร นายช่างโยธาช านาญงาน -  
12 นายขวัญชัย    ทองส่งโสม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ ขวัญชัย      
13 นางสาวสมพร  บุญราช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สมพร    
14 นายสุทิวัส      นิเทียน เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน สุทิวัส    
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เริ่มประชุมเวลา         09.30 นาฬิกา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           เรียน ผู้บริหารเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 

และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ก็ครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้านางทวี 
ศักดิ์ศินานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้ งที่  1/2564 วันที่          
28 มกราคม 2564 เข้าสู่ระเบียบวาระ ที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อ             
ที่ประชุมทราบ เรื่องที่ 1 ด้วยปลัดเทศบาลต าบลบะหว้าลาออก ในวันที่ 
18 มกราคม 2564 นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองคลังรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ขอให้ทุกท่านให้  
เกียรติท่านด้วยนะคะ 

เรื่องที่ 2 เนื่องจากนิติกรเทศบาลต าบลบะหว้าได้โอน (ย้าย) ไปด ารง
ต าแหน่งนิติกร ที่เทศบาลบัวสว่าง ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ท าให้
ต าแหน่งนิติกรเทศบาลต าบลบะหว้าว่างลง ถึงแม้ไม่มีนิติกร ซึ่งดูแล
ระเบียบ กฎหมาย แต่ว่ าทุกท่าน ต้องเคารพระเบียบ กฎหมาย            
ในหน่วยงานราชการนะคะ 

เรื่องที่  3  การหมดวาระของสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ในวันที่             
1 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานถึงแม้จะหมดวาระไปแล้ว แต่อยากให้ทุกคน
รักกัน สามัคคีกัน เพราะอยู่ด้วยกันมาก็ 7 ปีค่ะ มีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัย 
เคารพนับถือกันขอบคุณ มีแต่สิ่งดีๆ ให้กันตลอดมานะคะ ต่อไปเข้า        
สู่ระเบียบวาระท่ี 2 

 

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรียนเชิญประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต    
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่  7 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  การตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่ 
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1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการทั้ง 
6 ท่าน ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563       
ไม่มีผิดตกครับ ท่านประธาน  

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี ข้าพเจ้าก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ   

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า          สมัยที่สี่  ครั้ งที่  1 ประจ าปี  พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน        
พ.ศ. 2563 ด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่  1 ประจ าปี       
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ค่ะ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา การใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 

  ญัตติการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 3 โครงการ  

               รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 857,000 บาท 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ตอนแรกประธานคิดว่าจะไม่ได้ประชุม เพราะเราจะหมดวาระแล้ว 

ประธานเห็นท่านผู้บริหารยื่นญัตติเข้ามาที่สภาเทศบาลต าบลบะหว้า     
ซึ่งประธานตรวจดูแล้ว เป็นเรื่องจ าเป็น เป็นเรื่องเดือดร้อน ทุกโครงการ
ประธานได้ เรียกผู้ ใหญ่บ้านและชาวบ้านเข้ามาสอบถาม ซึ่ งท่าน
ผู้อ านวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ก็ได้
ร่วมรับฟังปัญหาด้วยกัน ซึ่งเขาเดือดร้อนจริง การประชุมในวันนี้จะผ่าน 
หรือ ไม่ผ่านแล้วแต่ดุลยพินิจของทุกท่านนะคะ ขอเรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าชี้แจงเหตุผลในการใช้เงินครั้งนี้ และชี้แจง
เกี่ยวกับเงินสะสมว่าเหลือเท่าไหร่ ใช้ได้เท่าไหร่ ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายแทนมูล    
มุงคุณ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ก่อนอ่ืนข้าพเจ้าขอรายงาน
เรื่องเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ดังนี้           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หมวด 
8 เงินสะสม “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้
ร้อยละสิบห้าของทุกปีเพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
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(1) กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 
1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม
เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความ
จ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสม
เฉพาะส่วนที่เกินไปใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขข้อ 89(1) โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ  
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
รายงานเงินทุนส ารองเงินสะสมที่น ามาใช้ได้ ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 
2564  

     1.เงินทุนส ารองเงินสะสมยกมา 1 ตุลาคม  
จ านวนเงิน 2563 9,850,682.71 บาท   
2.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
จ านวนเงิน 45,300,000.00 บาท 
3.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
จ านวนเงิน 6,795,000.00 บาท 
4.สภาฯอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ปี 2564 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2563 จ านวนเงิน 2,174,200.00 บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ 881,482.71 บาท 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ตามโครงการ
ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 โครงการ 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาวใหญ่  หมู่ที่ 3 
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 
299,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
2.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร บ้านสี่แยกบริบูรณ์ 
หมู่ที่ 6 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 
208,000 บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน) 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่  7 
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 
350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
857,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) อาศัยอ านาจตาม
ความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
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การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
“ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิด
บัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของ
ทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้  
(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 

1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม
เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า จ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะใน 
ส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น” 

 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสม โดยรับอนุมัติ    
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

รายละเอียดของทั้ง 3 โครงการ มีดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 
(สายดอนกลาง) ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ 299,000 บาท งานก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 470.00 ตารางเมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบตลอดความยาวถนน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน 
จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 
11/2564 ก าหนดแล้วเสร็จ 90 วัน  
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร บ้านสี่แยกบริบูรณ์ 
หมู่ที่ 6 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 
208,000 บาท ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความหนา 0.50 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่ า  830.00 เมตร วางท่อระบายน้ า  คสล .          
(มอก. ชั้น 3) ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 4 จุดๆ ละ 6 ท่อน ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงานจ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็ก
โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ
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เทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 10/2564 ก าหนดแล้วเสร็จ 
60 วัน 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบะหว้า หมู่ที่  7       
(สายโรงน้ าดื่ม) ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ 350,000 บาท งานก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบตลอดความยาวถนน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน 
จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 
12/2564 ก าหนดแล้วเสร็จ 90 วัน  
 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า โครงการทั้ง 3 โครงการนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นญัตติต่อประธานสภาเพ่ือเสนอให้ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าพิจารณา ควรมิควรแล้วแต่สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบะหว้าพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าก็ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว   
มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดสงสัย หรืออยากถามเกี่ยวกับ
โครงการ หรือไม่คะ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายนิพนธ์     
จันทา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 
ข้าพเจ้าอยากสอบถาม คือ อีกไม่กี่วันเราก็จะหมดวาระแล้ว สิ่งพวกนี้จะ
ถูกต้องหรือไม่ ขอให้ฝ่ายบริหารบอกกล่าวให้ชัดเจน เพราะอีกวันสองวัน 
เราก็ไม่มีโอกาสมานั่นตรงนี้แล้ว ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าค่ะ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าถามว่าที่ประชุมท าโครงการในวันนี้ ท าถูกต้องหรือไม่      
เรียนเชิญค่ะ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรื่องงบประมาณเรามี และอาศัยอาศัยอ านาจตามความในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561“ข้อ 87 ทุกวันสิ้น
ปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่าย
แล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุน
ส ารองเงินสะสม ถามว่าการใช้เงินนี้เข้าเกณฑ์หรือไม่ เข้าเกณฑ์นะครับ 
เพราะเงินยังเหลือเราใช้เงินส่วนที่เกินกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเหตุผลและ
ความจ าเป็นของทั้ง 3 โครงการมีดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสี่แยกบริบูรณ์ 
หมู่ที่ 6 ได้ท าหนังสือเข้ามา เขาล าบากไม่มีทางเข้าออก เอกสารใบอุทิศ
ที่ดินก็แนบอยู่ในโครงการแล้ว 
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2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 
เราได้ใช้เงินงบกลางไปท าถนนลูกรัง (สายดอนกลาง) เกิดฝุ่นเมื่อเวลา
สัญจรไปมา ชาวบ้านจึงมีหนังสือร้องเข้ามาถึงความเดือดร้อน 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 
เหมือนกันกับของหมู่ที่ 3 โรงน้ าดื่มที่ผลิตน้ าดื่ม เกิดฝุ่นเมื่อเวลาสัญจรไป
มา จึงมีหนังสือเข้ามาขอความช่วยเหลือเราจึงท าโครงการตามความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะเรียนถามอีกหรือไม่คะ   
เรียนเชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 
ข้าพเจ้าก็อยากพัฒนาโดยใช้เงินจ านวนนี้ครับ แต่เมื่อสักครู่ท่านนิพนธ์   
จันทา ถามข้าพเจ้าก็คิดเหมือนกันครับ ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีต าบล   

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า บะหว้าและเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงด้วยครับ ว่าจะผิดระเบียบหรือไม่        
เราจะหมดวาระในอีกไม่ก่ีวัน จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ ครับ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ค่ะ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายแทนมูล    

มุงคุณ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ขอตอบค าถามในส่วนที่ว่า
ผิดระเบียบไหม  ข้าพเจ้าขอตอบว่า ไม่ผิดระเบียบครับ  อ้างถึงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
“ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิด
บัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของ
ทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมได้ 
“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสม โดยรับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
ก าหนดและทั้ง 3 โครงการ มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี จึงไม่ผิด
ระเบียบครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า มีสมาชิกท่านใดจะเรียนถามอะไรอีกหรือไม่คะ ขอเรียนเชิญท่านศักดิ์ฎา
อภิวรรษ ประทุมมา ค่ะ 
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สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายศักดิ์ฎา    
อภิวรรษ ประทุมมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 บ้านวังม่วง   
หมู่ที่ 1 ข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเหมือนเพ่ือนสมาชิกทุกท่านนะครับ คือเรามา
เร่งท ากัน 4 วันสุดท้าย ก่อนที่จะหมดวาระการท างาน สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า มั่นใจหรือไม่ว่าเราไม่ได้ร่วมกันท าผิดทิ้งทวน ไม่ใช่
ว่าอนุมัติผ่านไปแล้ว ท าไปแล้ว มีความผิดตามมา แน่ใจหรือว่าถูกต้องไม่
ผิดระเบียบ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านศักดิ์ฎาอภิวรรษ ประทุมมา ต้องการสอบถามใครคะ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายศักดิ์ฎา    

อภิวรรษ ประทุมมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 บ้านวังม่วง   
หมู่ที่ 1 ถามผู้เสนอโครงการ และท่านที่มีอ านาจเรื่อง กฎหมาย ครับ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ผู้รู้กฎหมายคือท่านนิติกร ซึ่งท่านก็ได้ย้ายไปที่เทศบาลบัวสว่างแล้วนะคะ 
และท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าก็ตอบมา 2 ท่านแล้ว ประธานสภา
หลังจากได้รับญัตติยื่นเข้ามาได้พิจารณาแล้ว ได้เห็นถึงความเดือดร้อน 
ประธานก็ได้แจ้งแล้วว่าประธานได้เรียกผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ของบ้าน
สี่แยกบริบูรณ์เข้ามาหาแล้ว ว่าเดือดร้อนจริงไหม ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิก 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า คนหนึ่ง ถ้าไม่ท าเหมือนเราละเลยต่อหน้าที่นะคะ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ
และสอบถามชาวบ้านและผู้ท าโครงการ และได้ขอค าปรึกษาจากท่าน
ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลด้วย ก็ปรึกษากัน 

 ตลอดนะคะ ในวันนี้เราท าหน้าที่ของเรานะคะ จะอนุมัติหรือไม่ ก็เป็นดุลย
พินิจของท่านนะคะ และขอสอบถามท่านผู้อ านวยการกองคลังเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีท่านสาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าสอบถามกันนะคะ 

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่ เคารพ ข้าพเจ้านางสาว       
นงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง/รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ขอน าเรียนในข้อหารือ แก่ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้าอย่างนี้นะคะ กรณีท่านสมาชิกจะหมดวาระ การ
ผ่านหรือการเห็นชอบใช้จ่ายเงินครั้งนี้จะผิดระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่ 
ขอน าเรียนว่า เราสามารถปฏิบัติงานได้ จนถึงวันท าการสุดท้าย ของการ
ด ารงต าแหน่ง เพราะทุกคนยังมีสิทธิ์อยู่ตามวันที่ และเวลาที่ระบุนะคะ 
เพราะฉะนั้น การอนุมัติหรือเห็นชอบโครงการในครั้งนี้ เป็นสิทธิ์อันชอบ
ธรรม และเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ในส่วนของการ
ด าเนินการ ที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าได้ยื่นญัตติเข้ามาก็ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 “ข้อ 87(2) กรณีที่
ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ
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สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไป
ใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข เงินทุนส ารองเงินสะสมมันเกินร้อยละ 15 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี คือ 15 เปอร์เซ็นต์ ของ 45 ,300,000 
บาท ในส่วนของกองคลังที่ดูแลควบคุมเรื่องงบประมาณก็น าเสนอท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าแล้วว่าสามารถใช้ได้ในส่วนของเงินสะสม
ตาม (2)  ในส่วนของเงินสะสมตาม (1) เราไม่ใช้ ในส่วน(1)และ(2)      
ซึ่งแยกกันโดยชัดเจน เพราะฉะนั้นในส่วนของข้อกฎหมายไม่ผิดนะคะ 
และในส่วนการอนุมัติผ่านไปแล้ว ส าหรับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะ
หว้าในวันนี้นะคะ ก็จะเป็นการสานต่อ เมื่อสภาเทศบาลต าบลบะหว้า
อนุมัติแล้วก็จะกลายเป็นข้อกฎหมาย สามารถด าเนินการได้ไหม ถ้าอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ ที่ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ในวาระตรงนั้นจะ
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ถ้าอ านาจหน้าที่ให้ท าได้       
ก็จะด าเนินการต่อ ในส่วนที่สภาเทศบาลต าบลบะหว้าได้อนุมัติไปแล้ว 
เพราะเป็นงานสานต่อ คือการอนุมัติในวันที่มีผลทางกฎหมาย เรื่องของ
วันที่ เพราะอยู่ในวาระของการด ารงต าแหน่ง การด ารงต าแหน่งจะสิ้นสุด
ในวันที่ 31 มกราคม 2564 นี้ ซึ่งเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ ในส่วนของ
กฎหมายชัดเจนว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ซึ่งมีอ านาจหน้าที่
เต็มที่ ในส่วนของการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะคะ ในส่วนของท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าที่น าเสนอ ท่านก็มีอ านาจเต็มที ่ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า     ในการใช้ข้อกฎหมายตรงนี้ค่ะ ในวาระท่ียังด ารงต าแหน่งอยู่ แต่ถ้าสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นว่าใกล้หมดวาระแล้ว ท าไมเร่งท า
ขอให้เป็นเรื่องในการพิจารณาของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุกท่านเอง
นะคะ ขอน าเรียนชี้แจงเท่านี้ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอบคุณมากนะคะ ท่านผู้อ านวยการกองคลัง มีสมาชิกสภาเทศบาลต า  
บะหว้าท่านใดมีข้อสงสัยอะไรอีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีประธานจะขอมตินะคะ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ เรื่องที่เสนอใหม่เพ่ือ
พิจารณาการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 3.1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 (สายดอนกลาง) ต าบล    
บะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 299 ,000 
บาท งานก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 470.00 ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดความยาว
ถนน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้าง
ตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่  11/2564 ก าหนด
แล้วเสร็จ 90 วัน ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นางทวี ศักดิ์ศินานนท์ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ เรื่องที่เสนอใหม่เพ่ือ

พิจารณาการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 3.2 โครงการก่อสร้างถนน
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ลูกรังเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 208,000 บาท 
ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความหนา 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 830.00 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.40 
เมตร จ านวน 4 จุดๆ ละ 6 ท่อน ติดตั้ งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อน
ด าเนินงานจ านวน 1 ป้าย และติดตั้ งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 
1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบล     
บะหว้าก าหนด แบบเลขท่ี 10/2564 ก าหนดแล้วเสร็จ 60 วัน ได้โปรด
ยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นางทวี ศักดิ์ศินานนท์ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ เรื่องที่เสนอใหม่เพ่ือ

พิจารณาการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 3.3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 (สายโรงน้ าดื่ม) ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 350,000 บาท งาน
ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 550.00 ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดความยาวถนน 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้าย
เหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตาม 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า แบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 12/2564 ก าหนดแล้ว
เสร็จ 90 วัน ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นางทวี ศักดิ์ศินานนท์ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ทั้ง 3 โครงการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าก็ได้อนุมัติให้ทาง

เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการต่อเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านทั้ง 3 โครงการ
แล้วนะคะ ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ ค่ะ 

       

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านนายกเทศมนตรี

ต าบลบะหว้า เจ้าหน้าที่  มีใครต้องการเสนอเรื่อง อ่ืนๆ หรือไม่คะ      
เรียนเชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 
ข้าพเจ้าอยากถามเกี่ยวกับงบประมาณของปี 2563 อยากเรียนถามว่า
โครงการที่เราอนุมัติที่ผ่านมา เราได้ท ากี่โครงการแล้ว และยังเหลือ        
กี่โครงการและมีงบประมาณเข้ามาเท่าไหร่ครับ เพราะเราก็จะหมดวาระ
แล้ว เวลามีชาวบ้านสอบถามข้าพเจ้าจะได้ตอบค าถามได้ครับ  

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษ นะคะ ก็ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลบะหว้า ได้ตอบค าถามค่ะ โดยเฉพาะศูนย์ยุติธรรมหมู่ 6 ค่ะ 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายแทนมูล       
มุงคุณ ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  ข้าพเจ้าไม่ได้นิ่งนอนใจ     
สั่งให้  กองช่างเขียนแบบ ซึ่งใช้งบประมาณ 285 ,700 บาท              
รองบประมาณ ปรากฏว่าเงินไม่เข้า จึงไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ 
ข้าพเจ้าจึงขอชี้แจงเรื่องแบบ เรื่องงบประมาณไม่พอ และของเรายังขาด
ในเรื่องอาคาร ข้าพเจ้าหมดวาระไปแล้ว ก็ขอฝากเจ้าหน้าที่ ที่ยังอยู่ด้วย
นะครับ ส่วนงบประมาณปี 2564 ก็ก าลังด าเนินการอยู่ 5 โครงการ    
แต่ในส่วนของเสียงไร้สายคงไม่ทัน มีความยุ่งยากในการตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางเนื่องจากเราไม่มีช่างที่มีความรู้ช านาญด้านนี้ต้องให้
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัยราชภัฏมาเป็นกรรมการ
ก าหนดราคากลาง ทางกองช่างเราไม่สามารถก าหนดราคากลางได้ 
ข้าพเจ้าขอชี้แจงนะครับ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนเชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ค่ะ  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต      

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 
ข้าพเจ้าขอเรียนถาม มี 2 เรื่อง ที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลชี้แจง 

 1.ศูนย์ความยุติธรรม ที่ไม่สามรถด าเนินการได้ทันเวลา ท าให้งบประมาณ
ตกไปเป็นเงินสะสม ข้าพเจ้าเสียดายครับ 

 2.โครงการเสียงไร้สาย ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้ารับปากว่าท าได้ 
แต่ชี้แจงว่าไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากช่างของเราไม่สามารถเป็น 

 คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ ตรงนี้ต้องมีวิธีการครับ ข้าพเจ้าขอ
ฝากท่านรักษาการนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าต่อ ต้องด าเนินการต่อ 
ครับ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษ นะคะ ท่านใดต้องการเสนอเรื่อง อ่ืนๆ อีก
หรือไม่คะ ถ้าไม่มีข้าพเจ้านางทวี  ศักดิ์ศินานนท์ ประธานสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ขอปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้ งที่  1      
ประจ าปี 2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 ค่ะ 

 
ปิดประชุม เวลา 12 .00 นาฬิกา 

 

(ลงชื่อ)        วิลาวัลย์ จามน้อยพรหม       ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม) 
          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 

 
                          (ลงชื่อ)         ทวี   ศักดิ์ศินานนท์           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นางทวี   ศักดิ์ศินานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
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