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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สี ่ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันที ่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
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 
                                                                                                   นายอ าพร   มาตราช     
              นายปรีชา    สุดใจ   
                                                                                               นายวิลัย      วงสาเนาว์ 
                                                                                               นายพนมชัย   ค าพิทักษ์ 
                                                                                               นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ 
                                                               นายดุสิต         แดงวิเศษ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  การประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามญั สมัยท่ีสี่  คร้ังท่ี 1/2565 วันที่  23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 

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 นายสมชัย    ไตรโยธี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมชัย      
5 นายเหงียม    เถาโคตรศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี เหงียม      
6 นางสาวนงค์ลักษณ์  หุนติราช ผู้อ านวยการกองคลัง/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นงค์ลักษณ์    
7 นางปิยะดา   ราชบุญเรือง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ปิยะดา     
8 นายสุวิทยา   ตองตาสี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุวิทยา     
9 นายขวัญชัย  ทองส่งโสม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ ขวัญชัย    
10 นายสุรเดช   พลไชย นักวิชาการพัสดุช านาญการ สุรเดช     
11 นางสาววิลาวัลย์  จามน้อยพรหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิลาวัลย์    
12 นายอดิเรก   งอยผาลา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อดิเรก  
13 นางสาวสมพร บุญราช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สมพร  
14 นางสาวชลธิชา  เคี่ยงค าผง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ชลธิชา    
15 นางพรธิดา       นิเทียน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พรธิดา         
16 นางสาวนันทกา  สาระนาค นิติกรปฏิบัติการ นันทกา    
17 นางสาวอศิวมล  บุษราคัม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อศิวมล    
18 นายวสันต์        ฝูงพิลา นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ วสันต์    
19 นายไชยอธิวัฒน์  ไชยปัญหา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ไชยอธิวัฒน์    
20 นางสาวกรกนก  โยปทุม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรกนก    
21 นางสาวสุลลิดา  แสนสุริวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สุลลิดา    
22 นางสาวทัศณีย์  สายธิไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทัศณีย์  
23 นายฤทธิศักดิ์   พิมชาติ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฤทธิศักดิ์     
24 นายสมศักดิ์     ผาสุข นักการภารโรง สมศักดิ์  
25 จ.อ.นัฐวุฒิ     หล่มช่างค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน นัฐวุฒิ       
26 นางสาวดารินทร์  ขวาไชย จ้างเหมาบริการ ดารินทร์    
27 นายชัยยงค์    ผาอินทร์ พนักงานผลิตน้ าประปา ชัยยงค์      
28 นางวันวิษา    ศรีบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วันวิษา      
29 นายสุทิวัส     นิเทียน นายช่างประปาปฏิบัติงาน สุทิวัส  
30 นางสาวยุภาพร  สุกะดีทัด จ้างเหมาบริการ ยุภาพร    
31 นางสาววัชรา    ไตรโยธี จ้างเหมาบริการ วัชรา      
32 นางสาวบังอร   หอมขจร จ้างเหมาบริการ บังอร  



3 
 

33 นางจารุณี   ฝูงพิลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จารุณี  
34 นางสาวโยถิกา  นาโควงค์ จ้างเหมาบริการ โยถิกา    
35 นางสาวเจนจิรา รุณจักร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เจนจิรา  
36 นางสาวพิกุลทอง  วะเกิดเป้ง จ้างเหมาบริการ พิกุลทอง    
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เริ่มประชุม    09.30 นาฬิกา 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล   เรียน ผู้บริหารเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ก็ครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้านายอุทิศ 
ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า  สมัยสามัญ สมัยที่ สี่  ครั้ งที่  1/2565 วันที่           
23 พฤศจิกายน 2565 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 มีข้าราชการใหม่โอนย้าย
มาขอเชิญแนะน าตัวครับ 

นักจัดการงานช่าง   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบล      
บะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน กระผมนายวสันต์ ฝูงพิลา 
ต าแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ สังกัด กองช่าง ขอขอบคุณที่ให้
โอกาสย้ายมาปฏิบัติงานที่เทศบาลต าบลบะหว้านะครับ กระผมจะตั้งใจ
ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล    ยินดีต้อนรับนะครับ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ   

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เรียนเชิญประธาน     
กรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้ งที่  2          
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่  7 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม การตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3       
ครั้ งที่  2 เมื่ อวันที่  9 กันยายน 2565 คณะกรรมการทั้ ง  7 ท่าน             
ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ไม่มีผิดตก
ครับท่านประธาน  

ประธานสภาเทศบาล           มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี ข้าพเจ้าก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  สมัยสามัญ สมัยที่ 3      
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ด้วยครับ  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ  
ประธานสภาเทศบาล ญัตติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา

เทศบาลต าบลบะหว้า เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564    
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า ก่อนนายกเทศมนตรี     
เข้ารับหน้าที่ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มี
การลงมติและให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานและแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และ
ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าทราบต่อไป ครับ 

 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
 1.นโยบายด้านการบริการประชาชน  
 จ านวนโครงการ 48 โครงการ 
 งบประมาณ 4,561,759.13 บาท 
 2.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 จ านวนโครงการ 18 โครงการ 
 งบประมาณ 3,684,000 บาท 
 3.นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 จ านวนโครงการ 11 โครงการ 
 งบประมาณ 1,104,651 บาท 
 4.นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
 จ านวนโครงการ 9 โครงการ 
 งบประมาณ 6,153,436.34 บาท 
 5.นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     จ านวนโครงการ 5 โครงการ 
     งบประมาณ 9,309,290 บาท 

6.นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

     จ านวนโครงการ 2 โครงการ 
     งบประมาณ 26,750 บาท 
     7.นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     จ านวนโครงการ 5 โครงการ 
     งบประมาณ 67,956 บาท 
         8.นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ 
     จ านวนโครงการ 1 โครงการ 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  งบประมาณ 20,000 บาท  
     9.นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
     จ านวนโครงการ 3 โครงการ 
     งบประมาณ  -  บาท  
     รวม 102 โครงการ งบประมาณ 24,927,842.47 บาท 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบล      
บะหว้า ตามที่ ได้แถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลบะหว้า    
ต่อสภาเทศบาลต 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. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     7. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     8. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ 
     9. นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า ก่อนนายกเทศมนตรี     
เข้ารับหน้าที่ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มี
การลงมติและให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานและแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปีและ
ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

     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 48 โครงการ งบประมาณ 4,561,759.13 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (งานบริหารงานทั่วไป) 

     งบประมาณด าเนินการ 92,494 บาท 
     2.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานบริหารทั่วไป) 
     งบประมาณด าเนินการ 426,505.45 บาท 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  3.วัสดุส านักงาน (งานบริหารทั่วไป)  
งบประมาณด าเนินการ 159,898 บาท 
4.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานบริหารงานทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ 9,530 บาท 
5.วัสดุงานบ้านงานครัว (งานบริหารทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ 30,680 บาท 
6.วัสดุก่อสร้าง (งานบริหารทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ 4,470 บาท 
7.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานบริหารทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ  67,900  บาท 
8.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ   272,305 บาท 
9.วัสดุการเกษตร (งานบริหารทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ  1,530  บาท 
10.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (งานบริหารทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ  9,780  บาท 
11.วัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ 99,330  บาท 
12.วัสดุสนาม (งานบริหารทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ  16,500 บาท 
13.ค่าไฟฟ้า (งานบริหารทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ 1,102,265.06 บาท 
14.ค่าบริการโทรศัพท์ (งานบริหารทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ 32,063.62 บาท 
15.ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง (งานบริหารงาน 
ทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ  9,000    บาท 
16.เก้าอ้ีส านักงาน (งานบริหารงานทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ 9,600  บาท 
17.เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000  
บีทียู (งานบริหารทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ 140,000  บาท 
18.ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง (งานบริหารงานทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ 10,000 บาท 
19.โต๊ะประชุม (งานบริหารงานทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ 16,800 บาท 
20.รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ (งานบริหารงานทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ 849,000 บาท 
21.เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น (งานบริหารทั่วไป) 

     งบประมาณด าเนินการ  13,180 บาท 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  22.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
(งานบริหารทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ  10,500 บาท 
23.โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลต าบล   
บะหว้า (งานบริหารทั่วไป) 
งบประมาณด าเนินการ 15,000  บาท 
24.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานบริหารงานคลัง) 
งบประมาณด าเนินการ  267,000  บาท 
25.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ (งานบริหารงานคลัง) 
งบประมาณด าเนินการ 13,780  บาท 
26.ค่าบ ารุงซ่อมแซม (งานบริหารงานคลัง) 
งบประมาณด าเนินการ 3,700 บาท 
27.วัสดุส านักงาน (งานบริหารงานคลัง) 
งบประมาณด าเนินการ 29,964 บาท 
28.วัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารงานคลัง) 
งบประมาณด าเนินการ 53,700 บาท 
29.ค่าไปรษณีย์ (งานบริหารงานคลัง) 
งบประมาณด าเนินการ  1,700 บาท 
30.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
งบประมาณด าเนินการ 89,900  บาท 
31.โครงการติดตั้งระบบท่อสูบน้ าดิบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดสาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย) 
งบประมาณด าเนินการ  72,000  บาท 
32.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
งบประมาณด าเนินการ 87,000 บาท 
33.วัสดุงานบ้านงานครัว (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
งบประมาณด าเนินการ 12,920 บาท 
34.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวล (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) 
งบประมาณด าเนินการ 20,500 บาท 
35.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
งบประมาณด าเนินการ  3,500 บาท 
36.ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค (งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 
งบประมาณด าเนินการ 21,000  บาท 
37.ค่ารังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน) 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  งบประมาณด าเนินการ 50,350 บาท 
38.วัสดุส านักงาน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
งบประมาณด าเนินการ 28,581 บาท 
39.วัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
งบประมาณด าเนินการ 26,208  บาท 
40.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานก่อสร้าง) 
งบประมาณด าเนินการ 248,135 บาท 
41.เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000       
บีทียู(งานก่อสร้าง) 
งบประมาณด าเนินการ  52,000  บาท 
42.เครื่องปั้มแช่ดูดโคลน (งานก่อสร้าง) 
งบประมาณด าเนินการ  8,000 บาท 
43.ซับเมิร์สสูบน้ า (Submerse) (งานก่อสร้าง) 
งบประมาณด าเนินการ  36,000 บาท 
44.แบบหล่อลูกปูน ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร (งานก่อสร้าง) 
งบประมาณด าเนินการ 10,000 บาท 
45.ไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว (งานก่อสร้าง) 
งบประมาณด าเนินการ  5,190  บาท 
46.แย็ก สว่านเจาะปูน สกัดไฟฟ้า (งานก่อสร้าง) 
งบประมาณด าเนินการ 5,400 บาท 
47.สว่านโรตารี่ (ไร้สาย) (งานก่อสร้าง) 
งบประมาณด าเนินการ 4,900 บาท 
48.เครื่องปั้มลม (งานก่อสร้าง) 
งบประมาณด าเนินการ 12,000 บาท 
รวม 48 โครงการ 4,561,759.13 บาท 
 
2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น แสงสว่าง ไฟฟ้า 
น้ าประปา ถนนหนทางในเขตเทศบาลเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการคมนาคม ประชาชน ใช้น้ าประปา ที่มีคุณภาพและทั่วถึง   
2.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือให้การ
ระบายน้ า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
2.3 พัฒนาแหล่งน้ า โดยการสร้าง เขื่อนกักเก็บน้ า ฝายน้ าล้น ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง หรือปรับสภาพให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตรตลอดปี  ประชาชนน าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 ปรับปรุง ต่อเติม อาคารส านักงานเดิม และสร้างส านักงานใหม่ 
สามารถรองรับบุคลากรในส านักงานและผู้มาติดต่อประสานงานได้อย่าง 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  ทัว่ถึงตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลให้มีความเรียบร้อยสวยงาม 
                                                    และมีความเป็นเอกลักษณ์ 

ด าเนินงาน 18 โครงการ งบประมาณ 3,684,000.00 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณซอยข้างวัดจอมแจ้ง) 
บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ 102,000 บาท 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านนางกง 
ฝูงพิลา ถึงบ้านนางวราภรณ์ ฝูงพิลา) บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8  ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ  184,000 บาท 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณซอยบ้านนายจันทร์ศรี 
ปฏิโยพันธ์ ถึง นางสาวละอองดาว เพ่ือนใบลี ) บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1  
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ  146,000  บาท 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณซอยหมอล าซิ่ง ถึง 
บ้านนายสวรรค์) บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ 197,000 บาท 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางต่อทางเข้าเมรุป่าช้า) 
บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ 157,000 บาท 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (เส้นทางนายสมาน -             
แม่แนบเนียน) บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ 135,000 บาท 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางบ้านน้อยสระพังทอง)
บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ 157,000  บาท 
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางสายทุ่งนา) บ้านเม่น
น้อย หมู่ที่ 4 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ 249,000 บาท 
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางออกบ้านคึม )      
บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ  150,000 บาท 
10.โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด คสล.ส าเร็จรูป(บริเวณ
ถนนข้างวัดจอมแจ้ง) บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ 342,000 บาท 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 11.โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด คสล.ส าเร็จรูป   
(บริเวณสามแยก บ้านวทันยู ทุมลี) บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ   202,000  บาท 
12.โครงการก่อสร้างถังพักน้ า ระบบประปาแบบผิวดิน บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 7 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ 490,000  บาท 
13 . โครงการขยายเขตท่อน้ าประปา บ้ านบะยาวน้อย  หมู่ ที่  5          
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ  84,000  บาท 
14.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว้า เขต 1     
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณด าเนินการ 341,000 บาท 
15.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในต าบลบะหว้า เขต 2 ต าบล   
บะหว้า อ าเภออากาศอ านวย 

     งบประมาณด าเนินการ 384,000  บาท 
     16.โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงสีข้าวกล้อง บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 

ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
     งบประมาณด าเนินการ 50,000 บาท 

17.โครงการปรับปรุงระบบประปาศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม
ชุมชนบะหว้า บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร 

     งบประมาณด าเนินการ  47,000 บาท 
18.โครงการปรับปรุงและเคลื่อนย้ายที่จอดรถส านักงานเทศบาลต าบล   
บะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

     งบประมาณด าเนินการ  267,000 บาท 
รวม 18 โครงการ 3,684,000 บาท 
 
3. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.1 จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) และให้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง 
3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานป้องกันและระงับโรคติดต่อให้
เกิดการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
3.4 จัดระบบการรักษาความสะอาด ของถนนทุกสาย ในเขตเทศบาล  
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนในแต่ละชุมชน จัดให้มี 

 พ้ืนที่สาธารณะประจ าชุมชน เพ่ือใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจร่วมกันของคน
ในชุมชน โดยจะต้องร่วมมือกันในการดูแลรักษาพ้ืนที่เหล่านั้น 
ด าเนินงาน 11 โครงการ งบประมาณ  1,104,651 บาท รายละเอียดดังนี้ 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า 
     งบประมาณด าเนินการ  135,000  บาท 
     2.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
     งบประมาณด าเนินการ 609,000   บาท 

3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

     งบประมาณด าเนินการ 29,316 บาท 
4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

     งบประมาณด าเนินการ  25,315  บาท 
5.โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 

     งบประมาณด าเนินการ 29,610 บาท 
6.โครงการส่งเสริมการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

     งบประมาณด าเนินการ 60,120 บาท 
7.โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย ขยับกาย สบายชีวี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

     งบประมาณด าเนินการ 16,300 บาท 
     8.โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
     งบประมาณด าเนินการ 180,000 บาท 
     9.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
     งบประมาณด าเนินการ 7,700 บาท 
     10.เครื่องวัดความดันโลหิต (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
     งบประมาณด าเนินการ 5,000 บาท 
     11.ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
     งบประมาณด าเนินการ 7,290 บาท 

รวม 11 โครงการ 1,104,651 บาท 
 

4. นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
 4.1 พัฒนาโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา  สามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสูงสุดตามวัย 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
4.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยจัดให้มีศูนย์การศึกษาเรียนรู้
ท้องถิ่น ตลอดจนให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้าง ความรู้
ความสามารถ ทักษะในด้านต่าง ๆ  
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 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 9 โครงการ งบประมาณ  6,153,436.34 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

     1.วัสดุส านักงาน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
     งบประมาณด าเนินการ 21,879 บาท 
     2.วัสดุก่อสร้าง (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
     งบประมาณด าเนินการ 68,907 บาท 
     3.วัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
     งบประมาณด าเนินการ 19,200 บาท 

4.รายจ่ ายเ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งบริ การ  (งานระดับก่อนวัย เรี ยนและ
ประถมศึกษา) 

     งบประมาณด าเนินการ 486,000 บาท 
5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา) 

     งบประมาณด าเนินการ 1,939,880 บาท 
6.ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างอนามัยเด็กเล็ก (งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) 

     งบประมาณด าเนินการ 9,825 บาท 
     7.ค่าอาหารเสริม(นม)  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
     งบประมาณด าเนินการ 1,468,495.34 บาท 
     8.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
     งบประมาณด าเนินการ 34,000 บาท 

9.โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ของ
โรงเรียนในระดับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตต าบลบะหว้า 

     งบประมาณด าเนินการ 2,105,250 บาท 
รวม 9 โครงการ 6,153,436.34 บาท 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  5. นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
5.1 จัดให้มีสวัสดิการและส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้     
ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 5.2 จัดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ ให้กับสตรี          
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป 
5.3 จัดให้มีสวัสดิการ สนับสนุนและส่งเสริม  ชมรมผู้สูงอายุให้มีความ
เข้มแข็ง การน าความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุ มาเผยแพร่สืบต่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ 
5.4 สนับสนุนและส่งเสริม จัดกิจกรรมและให้ความรู้แก่ กลุ่มสตรี แม่บ้าน 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดูแลบ้านดูแลครอบครัวนับว่าเป็นก าลังหลักที่ส าคัญในการ
เริ่มต้นพัฒนาท้องถิ่น 
5.5 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้กับ อสม. กลุ่มสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  
ด าเนินงาน  5  โครงการ งบประมาณ 9,309,290 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

     1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
     งบประมาณด าเนินการ 6,934,300 บาท 
     2.เบี้ยยังชีพความพิการ 
     งบประมาณด าเนินการ 2,227,000 บาท 
     3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
     งบประมาณด าเนินการ 108,000 บาท 
     4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ 
     งบประมาณด าเนินการ 20,000 บาท 
     5.โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
     งบประมาณด าเนินการ 19,990 บาท 

รวม 5 โครงการ 9,309,290 บาท 
 

6. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
6.1 ปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีเครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่ทันสมัยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ 
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ความรู้ ความสามารถ และพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 
6.2 สนับสนุน ส่งเสริม จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการกู้ชีพ 
เพ่ือให้ทีมกู้ชีพช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสอดรับกับโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 
(OTOS) โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น 
(EMS) 
6.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีแสงสว่างปลอดภัยในทุกพ้ืนที่  
อบรมและให้ความรู้ในเรื่องสาธารณภัยแก่ประชาชน 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 6.4 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้กับ อปพร. ชมรมกู้ภัยฯ      
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
ด าเนินงาน  2   โครงการ งบประมาณ 26,750 บาท รายละเอียดดังนี้ 

     1.วัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
     งบประมาณด าเนินการ 20,000 บาท 
     2.วัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
     งบประมาณด าเนินการ 6,750 บาท 

รวม 2 โครงการ 26,750 บาท 
 
7. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7.1 ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการคิด วางแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบะหว้าร่วมกันและจัดให้มีการประชาคมเพ่ือการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเทศบาลของประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 
7.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนให้ชุมชน มีบทบาทในการ
สร้างประโยชน์ในชุมชน 
7.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเมือง การ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมถึงความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล 
7.4 พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล ให้มีความรู้ความสามารถ   
รู้ถึงบทบาทอ านาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนในเรื่องการให้บริการประชาชนการอุทิศตนให้กับราชการ        
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การรักองค์กรและเรื่องความสามัคคี 
ด าเนินงาน 5  โครงการ งบประมาณ 67,956 บาท รายละเอียดดังนี้ 
1.ค่ า ใช้ จ่ ายการ เดินทาง ไปรา ชการในราชอาณาจั กรและนอก
ราชอาณาจักร(งานบริหารงานทั่วไป) 

     งบประมาณด าเนินการ 10,220 บาท 
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล             
(งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

     งบประมาณด าเนินการ 17,450 บาท 
3.ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 
ราชอาณาจักร (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
งบประมาณด าเนินการ 25,686 บาท 
4.ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 
งบประมาณด าเนินการ 3,900 บาท 
5.โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
งบประมาณด าเนินการ 10,700 บาท 
รวม 5 โครงการ 67,956 บาท 
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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 20,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
1.โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว (งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน) 

     งบประมาณด าเนินการ 20,000 บาท 
รวม 5 โครงการ 20,000 บาท 

 
    9. นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

9.1 บูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ส าคัญที่ประชาชนให้ความเคารพสักการะ 
และสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านเพ่ือให้คงอยู่คู่ชุมชน
ตลอดไป เช่น วัด ฌาปนสถาน ศาลปู่ตา 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 3 โครงการ งบประมาณ  -   บาท รายละเอียดดังนี้ 

     1.ถวายเทียนในวันเข้าพรรษา 
     งบประมาณด าเนินการ     -    บาท 

2.โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข (วัด 5 ส.) ณ วัดจอมแจ้ง ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

     งบประมาณด าเนินการ     -    บาท 
     3.โครงการสานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 
     งบประมาณด าเนินการ     -    บาท 

รวม 3 โครงการ   -   บาท  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าได้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม 

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ประจ าปี พ.ศ. 2565 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล 4.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลบะหว้า ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2566 (เ พ่ือจ่ายให้แก่ผู้สู งอายุที่ถูกเรียกเงินคืน        
รายนายสกล ติงมหาอินทร์) 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ  
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า                 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล   
                                ต าบลบะหว้า และ ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ                           
                                                    ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 

                                ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบล        
                                บะหว้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
                              หลักการ                         
                               ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เพื่อจ่ายเงินสะสม ให้แก่ผู้สูงอายุที่ 

                                                   ถูกเรียกเงินคืน รายนายสกล ติงมหาอินทร์ เป็นเงิน 78,600 บาท  
                               (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)    
             เหตุผล 

ตามท่ี เทศบาลต าบลบะหว้า ได้ด าเนินการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน    
จากผู้สูงอายุที่รับบ านาญจากหน่วยงานของรัฐ จากนายสกล ติงมหาอินทร์ 
ช าระเงินจ านวน 78,600 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ตาม
สัญญาผ่อนช าระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ เลขท่ี 
1/2563 ลงวันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้ 

                                                  -งวดแรก  จ านวนเงิน 15,720 บาท   
         ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี RCPT -00194/63 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

                               ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT -00195/63 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
                               ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT -00196/63 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
                               ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT -00197/63 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
                              -งวดที่ 1 จ านวนเงิน 12,576 บาท ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-00209 
                              /63 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

                             -งวดที่ 2 จ านวนเงิน 12,576 บาท ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT- 00222/63                             
                               ลงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563   
                               -งวดที่ 3 จ านวนเงิน 12,576 บาท ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT- 00229/63
                               ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563   
                                    -งวดที่ 4 จ านวนเงิน 12,576 บาท ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT- 00248/63
                               ลงวนัที่ 29 กันยายน 2563   
                                    -งวดที่ 5 จ านวนเงิน 12,576 บาท ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT- 00013/63
                               ลงวนัที่ 30 ตุลาคม 2563   

อ าเภออากาศอ านวย ได้มีหนังสือที่ สน 0023.24/ว 2478 ลงวันที่ 29  
กันยายน 2565 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอื่น แจ้งว่า 
1.กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ โดยเงินดังกล่าวรอน าส่งคืน  และให้เรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพแล้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเข้าเป็นเงินสะสม ถือเป็นกรณีได้รับเงิน 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า รายรับและมีการขอคืนให้ลักษณะของลาภมิควรได้ภายในก าหนดอายุ 
ความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืน เงินรายรับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 94 ข้อ 95 และข้อ 96 โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณ ที่รับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง
ให้จ่ายคืนเงินรายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
1.2 ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายเงินคืนรายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น 
จึงจ าเป็นต้องขอให้จ่ายเงินสะสม ให้แก่ผู้สูงอายุที่ถูกเรียกเงินคืน รายนาย
สกล ติงมหาอินทร์ เป็นเงิน 78,600 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาท
ถ้วน) 

     ระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 94 ข้อ 95 และ ข้อ 96  

     3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ลงมติว่า  
3.1 อนุมัติในหลักการทั้ง 2 ข้อ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงขอมนุษย์เสนอและให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการจ่ายเงินคืน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ ได้น าเงินมาคืนทางราชการแล้วให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 
3.2 ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และหน่วยงานที่เกีย่วข้องรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและ
ส านักงบประมาณไปพิจารณาประกอบการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
3.3 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งพิจารณา
ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ชัดเจนโดยเร็ว และให้
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวเพ่ือให้
เป็ น ไปตามบทบัญญัติ ของรั ฐ ธ รรมนูญแห่ ง ราชอาณาจั กร ไทย
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง [(ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (บันทึกส านักงาน
คณะการกฤษฎีกา เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพระบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ. 2546 (เรื่องเสร็จที่ 611/2546)] ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่  มท 0810.6/ว 2032           
ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียก 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า   เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบ านาญจากหน่วยงานของรัฐ   
2.กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการด าเนินการตามมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับ 

  สวัสดิการอ่ืน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/   
ว 6899 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565  
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่  มท 0810.6/ว 6899 ลงวันที่               
16 กันยายน 2565 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอื่น 
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือพิจารณา
ต่อไปครับ ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ  

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านางสาวนงค์
ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ขอน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับ
การถูกเรียกเงินคืนของผู้สูงอายุ สืบเนื่องจากนายสกล  ติงมหาอินทร์   
เป็นผู้ชราที่ได้รับเบี้ยยังชีพ โดยเราจ่ายเงินเป็นเงินสดทุกเดือน แต่มี
นโยบายรัฐบาลให้กระทรวงการคลังจ่ายแทนท้องถิ่น โดยเอาบัญชีรายชื่อ
ผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบ พอส่งชื่อเข้าไปปรากฏว่า นายสกล ติงมหาอินทร์ 
เป็นผู้ได้รับเบี้ยยังชีพได้รับเบี้ยอยู่แล้ว คือบ านาญ ที่เป็นสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่จ่ายให้แก่บุคคลนี้ เป็นการซ้ าซ้อน เพราะนายสกล ติงมหาอินทร์ได้รับ
เบี้ยบ านาญอยู่แล้ว ในปี 2563 รัฐบาลได้มีหนังสือสั่งการว่า ผู้สูงอายุที่รับ
เบี้ยซ้ าซ้อน ให้ระงับการจ่าย และมีหนังสือสั่งการให้เรียกเงินคืนจาก
ผู้สูงอายุ ถ้าท้องถิ่นใดไม่ด าเนินการ ถือว่าละเว้นให้ด าเนินการตาม
กฎหมาย ผู้สูงอายุหลายคนก็ได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่มีเงินส่งคืน 
แต่นายสกล ติงมหาอินทร์ พอมีฐานะสามารถคืนได้ และเราน าเงินที่เรียก
คืน น าเข้าเป็นเงินสะสม ในปี 2565 มีหนังสือสั่งการให้ท้องถิ่น คืนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุที่เรียกคืนให้แก่ผู้สูงอายุ เพราะระเบียบข้อสั่งการเกี่ยวกับเบี้ย
ยังชีพที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เราจะต้องด าเนินการ ตามข้อเท็จจริง กรณี
ของนายสกล ติงมหาอินทร์ ได้รับบ านาญตามสิทธิ์ของบุตรที่เสียชีวิต ท า
ให้พ่อกับแม่ได้รับเบี้ยส่วนนี้ แต่มิใช่สิทธิ์ของลุงสกลเอง หลังจากที่มี
หนังสือให้ระงับการจ่าย เราก็ไม่ได้มีการจ่ายเบี้ยให้ท่านอีก และเรียกเงิน
คืนโดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ในปี  2565 มีหนังสือสั่ งการตามมติ
คณะรัฐมนตรีให้คืนเงินที่เรียกคืนให้แก่ผู้สูงอายุ และในส่วนที่ตัดสิทธิ์ไป 
ไม่ได้รับ ก าลังท าหนังสือหารือไปว่าจะต้องจ่ายท่านตามสิทธิ์ หรือไม่ 
รวมทั้งภรรยาของลุงสกล ที่เสียชีวิต ในส่วนที่ตัดสิทธิ์จะจ่ายท่านได้หรือไม่ 
ในวันนี้เราต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ต้องจ่ายเงิน ในส่วนของ
เบี้ยยังชีพที่ถูกเรียกคืนให้กับลุงสกล ค่ะ โดยขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม 
ขอน าเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ ท่านประธาน 

ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณทา่นปลัดเทศบาล เชิญนิติกรครับ 
นิติกร  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา

เทศบาล และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนันทกา  สาระนาค 
ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ขออนุญาตน าเรียนถึงประเด็นข้อกฎหมาย 
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นิติกร  ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาในการ
จ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลบะหว้า โดยสรุป ดังนี้ 
สาเหตุที่ต้องมีการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องมาจาก ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้
สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องยืนยันตนเองว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
ซึ่งคุณสมบัติส าคัญที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ปี 2552 ข้อ 6 (4) ก็คือจะต้อง
ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ   
เพ่ือไม่ให้เกิดการช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างสิ้นเปลืองงบประมาณ
แผ่นดิน และตามระเบียบข้อ 14(2) ได้ก าหนดว่า หากผู้ใช้สิทธิรายใดรับ
เบี้ยยังชีพผู้สู งอายุซ้ าซ้อนกับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ อ่ืนใด        
จากหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องสั่ง
ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้ใช้สิทธิรายนั้นในทันที แต่ไม่ได้ก าหนดไว้
ว่า จะต้องด าเนินการอย่างไรกับเบี้ยยังชีพที่ได้รับไปแล้ว ในระยะแรกของ
การด าเนินการเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยาก ว่ามีการเบิกเบี้ยยังชีพ        
ผู้สูงอายุซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอ่ืนๆของหน่วยงานรัฐหรือไม่ แต่ประมาณ
ปลายปี 2562 ได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกับกรมบัญชีกลาง ท าให้ตรวจพบได้ว่า ทั่วทั้งประเทศมีผู้
ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ าซ้อนกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจาก   
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่เป็น
จ านวนมาก ซึ่งโดยหลักการแล้ว เงินหลวงนั้นตกน้ าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้                  
ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปโดยไม่มีสิทธิจะต้องน าเงินทั้งจ านวนมาคืน
ให้แก่ทางราชการจนครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์ กระทรวงมหาดไทย                 
จึงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2023 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับ
ไปโดยไม่มีสิทธิ ซึ่งในหนังสือดังกล่าวได้ให้เหตุผลว่า ผู้รับเบี้ยยังชีพไปโดย
ไม่มีสิทธิถือเป็นการได้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดโดยปราศจาก
มูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ และท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพเสียเปรียบ มีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องด าเนินการระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพและเรียกคืนเบี้ยยังชีพที่ได้รับไป
โดยไม่มีสิทธิในทันที ไม่ว่าจะทั้งจ านวนหรือผ่อนช าระเป็นรายงวดจนกว่า
จะครบจ านวนเงินที่ได้รับไป หากไม่ยินยอมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ก็สามารถจะฟ้องร้องทางแพ่ง เพ่ือเรียกเงินคืนได้ หรือแม้กระทั่งกรณี      
ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพไปโดยไม่มีสิทธิเสียชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มี
หน้าที่บังคับให้ทายาทผู้รับมรดกเป็นผู้คืนเงินแทน ดังนั้น เมื่อปรากฏข่าว
ผู้สูงอายุทั่วประเทศจ านวนมาก ถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพ ซึ่งเป็นประเด็นที่มี
ความอ่อนไหว จนกลายเป็นกระแสสังคมในเชิงคัดค้านในวงกว้าง ด้วยเหตุ
ที่ผู้ถูกเรียกคืนเงินเป็นผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีรายได้และได้ใช้จ่ายเบี้ยยัง
ชีพที่ได้รับมาโดยไม่มีสิทธินั้นเพ่ือการด ารงชีพไปจนหมดสิ้นแล้ว จึงเป็น
เรื่องยากล าบากที่จะต้องหารเงินจ านวนมากมาคืนแก่ทางราชการ รัฐบาล 
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ได้มีมติคณะรัฐมนตรี (มติ ครม.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2564ให้ส่วนงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ และ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท าหน้าที่
ศึกษาและพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติที่มีความชัดเจนในกรณีผู้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน ซึ่งได้มีการด าเนินการคืบหน้ามา
โดยล าดับ จนกระทั่งได้มีมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่      
23 สิงหาคม 2565 เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ
จ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้น ามาคืนทางราชการแล้วให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องให้แล้ วเสร็จโดยเร็ว          
ซึ่งหลังจากมีมติ ครม.ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว6899 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 ก าหนดแนวทาง
ด าเนินการในการจ่ายคืนเบี้ยยังชีพดังกล่าว โดยมีประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้ า ในวาระนี้        
คือ กรณีที่มีการขอเงินคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบว่า
ถูกต้องแล้วให้จ่ายคืนเงินรายรับดังกล่าวได้ทันที โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น  แต่กรณีที่มาขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับ
เงินรายรับ เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ให้จ่ายขาดเงินสะสม โดยต้อง
ได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จากการตรวจสอบโดยละเอียดพบว่า   
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบะหว้า มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ า
ซ้ ากับสวัสดิการอ่ืน ราย นายสกล  ติงมหาอินทร์ มีข้อเท็จจริงนายสกล      
ติงมหาอินทร์ ได้ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่      
1 กันยายน 2552 โดยรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และเทศบาล
ต าบลบะหว้าได้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่นายสกล  ติงมหาอินทร์ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงเดือนธันวาคม 2562 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 78,600 บาท จากนั้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 
2563 เทศบาลต าบลบะหว้า ได้มีหนังสือเรียกเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จ านวนดังกล่าวจากนายสกล  ติงมหาอินทร์ เนื่องจากตรวจสอบใน
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมพบว่า เป็นผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยไม่มี
สิทธิ เพราะซ้ าซ้อนกับเงินบ านาญพิเศษซึ่งได้รับจากส่วนราชการอ่ืน      
ซึ่งนายสกล  ติงมหาอินทร์ ได้ยินยอมท าหนังสือรับสภาพหนี้ จ านวน 
78,600 บาท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยตกลงคืนให้กับเทศบาล
ต าบลบะหว้าด้วยวิธีผ่อนช าระเป็นรายงวด จ านวน 5 งวด ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2563 ต่อเนื่องจนกระทั่งช าระแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
2564  ดังนั้น จึงเป็นกรณีการขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับ
เงินรายรับ ซึ่งเทศบาลต าบลบะหว้า จะต้องเสนอเป็นญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือคืนให้แก่นายสกล  
ติงมหาอินทร์ ส่วนกรณีการขอคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพ ราย นางเจริญ        
ติงมหาอินทร์ คู่สมรสของนายสกล  ติงมหาอินทร์ ซึ่งได้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 
13 พฤศจิกายน 2561 อยู่ในระหว่างการท าหนังสือหารือไปยังส่วน
ราชการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบว่า เทศบาลต าบลบะหว้าจะต้องคืนเงินให้แก่
ผู้ใดระหว่าง นายสกล  ติงมหาอินทร์ ซึ่งเป็นผู้น าเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    
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 ที่นางเจริญ  ติงมหาอินทร์ ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิมาคืนให้แก่ทางเทศบาล
ต าบลบะหว้า หรือจะต้องแบ่งจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมของนางเจริญ  
ติงมหาอินทร์ ตามสัดส่วนและล าดับชั้นที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากหากเกิดกรณีการจ่ายคืนเงินผิดพลาดในตัว
บุคคลขึ้น อาจจะเป็นเหตุให้เทศบาลต าบลบะหว้า ถูกผู้ที่ได้รับความ
เสียหายฟ้องร้องเป็นคดีความได้ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล                           ขอบคุณท่านนิติกร ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดมีข้อ  
                                                    ซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมของ

เทศบาลต าบลบะหว้า ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (เพ่ือจ่ายให้แก่
ผู้สูงอายุที่ถูกเรียกเงินคืน รายนายสกล ติงมหาอินทร์) สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบได้โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ  

มติที่ประชุม                                 เหน็ชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาเทศบาล 4.2 ญัตติการขอรับโอนสินทรัพย์ของจังหวัดสกลนครที่ต้องขึ้น   

ทะเบียนที่ราชพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ       
พ.ศ.2557-2558 เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า                  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล   
                                 ต าบลบะหว้า และ ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ                           
                                                     ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 

                                 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการขอรับโอนสินทรัพย์ของจังหวัดสกลนครที่ต้อง                            
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2557- 2558 ในกิจกรรมภายใต้  
1.โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ าเพื่อ การเกษตรและอุปโภค– 
บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
1.1 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยแสง(จุดที่ 1) บ้านบะยาวใหญ่  

หมู่ที่ 3 ต าบลบะหว้า ขนาดสันฝายกว้าง 1 เมตร ยาว 12 เมตร สูง        
1 เมตร งบประมาณ  95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
2.โครงการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ าและแหล่งน้ าธรรมชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  
2.1 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยม่วง บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ต าบล    
บะหว้า สันฝายบนกว้าง 6 เมตร ขนาดฐานสันฝายกว้าง 13 เมตร ยาว 16 
เมตร ลงลูกรังปรับพ้ืนที่จ านวนไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร เรียงหิน
ใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร เรียงด้านหลังฝาย เฉพาะผิวจราจรถนน
เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร งบประมาณ 99 ,000 บาท(เก้าหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน)  
2.2 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยบอน บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ต าบล  
บะหว้า ฐานสันฝายกว้าง 8 เมตร ขนาดสันฝายบนกว้าง 4 เมตร ยาว 18 
เมตร ลงลูกรังปรับพ้ืนที่จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร เรียงหิน
ใหญ่ไม่น้อยกว่า 2.7 ลูกบาศก์เมตร เรียงด้านหลังฝายเฉพาะผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเทหนา 0.15 เมตร งบประมาณ 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสอง
พันบาทถ้วน)  
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เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6782   
ลงวันที่11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
“1. กรณีข้อหารือเกี่ยวกับอ านาจของสภาท้องถิ่นในการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศ
พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า ให้ยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการพัสดุ ส าหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุ ก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
กรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้
สิทธิเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าว            
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ
หรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่
ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ 
ต่อไป” น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือพิจารณาต่อไป 
ครับ  

ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ ท่านใดมีข้อสงสัยต้องการ
สอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมญัตติการขอรับโอน
สินทรัพย์ของจังหวัดสกลนครที่ต้องขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ งบประมาณ
รายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
บะหว้าท่านใดเห็นชอบได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ต้องการเสนอ หรือไม่ครับ เชิญนายกเทศมนตรี

ต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  

 1.ไวรัสโคโรน่า ก าลังระบาดอีกรอบ ขอให้ทุกท่านป้องกันตัวเองด้วย      
นะครับ 

 2.งาน 59 ปี ของดีอ าเภออากาศอ านวย ในวันนี้ก็จะมีพิธีเปิด 16.00 น. 
 3.งานไหว้พระธาตุเมืองอากาศ หลังจากท่ีได้ไปร่วมประชุมมานะครับ ทาง

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลต าบลบะหว้า 
จัดนางร าไปร่วมงาน 50 คนนะครับ ในส่วนของงบประมาณท่ีจะสนับสนุน 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ขอให้ท่านผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงด้วยนะครับ ว่าจะสามารถใช้งบ
ส่วนไหนได้บ้างครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบล    
บะหว้าครับ  

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านางสาว     
นงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า งานนี้เป็นงานประเพณีประจ าจังหวัด ในส่วน
ของเทศบาลเราจ่ายอะไรไม่ได้ ในส่วนของระเบียบเราเบิกจ่ายอะไรไม่ได้
เลย ส่วนใหญ่เป็นงบส่วนตัวนะคะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลครับ มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่
ครับ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน      
อุ่มอาสา  สมาชิกสภา เทศบาลต าบลบะหว้ า  เขต เลื อกตั้ งที่  1             
บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 กระผมขอน าเรียน เรื่องน้ าประปา หมู่ 4 บ้าน
เม่นน้อย และบ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ขอน าเรียนท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลบะหว้า และคณะผู้บริหารให้ช่วยดูแล และแก้ไขเรื่องน้ าประปา 
อย่างที่ทราบกันดีว่า หนองจานน้ ามีปริมาณน้อย เบื้องต้นกระผมออกไปดู
กับประชาชน แหล่งน้ าในหมู่บ้าน มี 2 จุด ตรงบ่อบาดาล ตรงวัดใจกลาง
หมู่บ้าน เราพอจะมีวิธีที่จะดึงน้ ามาใช้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ในช่วงนี้ได้หรือไม่ เพราะน้ าประปาขุ่น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ ก็เป็นความเดือดร้อนของ
ประชาชนบ้านเม่นน้อยนะครับ ขอเชิญท่านปรีชา สุดใจ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายปรีชา สุดใจ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 
เรื่อง น้ าประปาบ้านเม่นน้อยนะครับ 2-3 วัน มานี้ขุ่นมากครับ ไม่สามารถ
น ามาแปรงฟันได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
กระผมขอสอบถามเจ้าพนักงานประปาดูก่อนนะครับ ว่าเราจัดการตรงนี้
ยังไง แต่น้ าจากหนองจานเราไม่ได้ ใช้มานานแล้ว เพราะน้ าแห้ง          
ขอสอบถามกันอีกครั้งครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต      

แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 ส าหรับปัญหาเรื่องน้ า กระผมอยากเสนอแนะครับว่า ห้วย หนอง 
คลอง บึง ของเรามีเยอะ น้ ายังเยอะ เราสามารถผันน้ าตรงนี้มาเข้าสู่ระบบ
เราได้หรือไม่ เพราะการเจาะบ่อบาดาลใหม่ จะท าให้น้ าใต้ดินเราหมด   
เราควรใช้น้ าบนดินที่เรามี ผันขึ้นไปใช้ ก็ไม่เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ 
ถ้าเจาะใหม่ไปเรื่อยๆ น้ าใต้ดินเราหมดแน่นอน ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ ที่ห่วงใยประชาชน หมู่ที่ 4 เชิญท่าน
รองวิระ นิเทียน ครับ 

รองนายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิระ นิเทียน 
ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ในส่วนของน้ าประปาที่ขุ่น 
ที่มากับสระหนองจาน ไม่ทราบว่ามาได้ยังไงนะครับ เพราะเราได้ปิดการ
ส่งน้ าจากหนองจานแล้ว หลังจากท่ีมีการซ่อมบ ารุงเครื่องปั้มน้ าที่เม่นน้อย 

 กระผมขอสอบถามช่างประปาก่อนนะครับ ถ้าทราบปัญหาจะให้ช่างรีบ
ด าเนินการแก้ไข กระผมเชื่อมั่นในปริมาณน้ าของบ้านเม่นน้อยว่าจะ
สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ถ้ามีการจัดการที่ดี หลายท่านได้เสนอแนวคิดเข้า
มา ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ คณะผู้บริหารก็ขอรับไว้พิจารณาครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านรองวิระ ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ตอนนี้เราด าเนินการเจาะบ่ออยู่ 2 บ่อ และมีการซ่อมแซมบ่อของเมน   
เราต่อท่อเมนไปหนองจาน และจากสระรวมใจ ไปหนองจาน ตอนนี้ระดับ
น้ าที่ใช้นั้นเพียงพอ ส่วนที่จะไปด าเนินการซ่อมแซม และของบประมาณ
ในปีหน้าเพราะที่บ่อจะต้องมีหอพัก แต่ถังเรายังไม่มีจึงต้องขออนุมัติใน
งบประมาณหน้า ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ จริงๆ แล้วแหล่งน้ าใน
พ้ืนที่ของเราสามารถบริหารจัดการได้ ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนครับ ถ้าเจาะใหม่คงใช้ งบประมาณมาก ถ้าซ่อมคงใช้
งบประมาณน้อยกว่าครับ เชิญท่านอุทัย มาตราช ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายอุทัย       
มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 8 กระผมอยากหารือที่ประชุม เรื่องแสงสว่างครับ เพราะมืดหลาย
จุด เราได้ขอไฟฟ้าจากทางหลวง คือ รื้อสายเมนจากวังม่วง ย้ายไปติดอีก 
3 จุด จึงอยากขอให้ทางเทศบาลดูแล ให้ถนนมีไฟส่องสว่างเพียงพอครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรื่อง
ไฟส่องสว่าง ถนนบ้านวังม่วง บนถนนสายหลัก กรมทางหลวงได้เอาไฟสี
ส้มมาใส่แล้ว เรื่องนี้เราได้ส่งเรื่องไปที่การไฟฟ้าอ าเภออากาศอ านวย 
สอบถามแล้ว จะมีค่าไปส ารวจ เราได้ด าเนินการอยู่ เราให้ช่างไฟฟ้าจาก
อากาศมาดูเรียบร้อยแล้ว เราอยู่ในขั้นตอนส่งเรื่องไปที่ไฟฟ้า ให้เขาขน
ย้ายอยู่ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เชิญท่านอ าพร มาตราช ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายอ าพร      

มาตราช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 1 กระผมอยากขอให้ช่วยดูแลถนนจากเส้นบ้านบะยาวน้อยไป 



26 
 

สมาชิกสภาเทศบาล บ้านบะยาวใหญ่ ซึ่งหญ้าข้างทางค่อนข้างรก อยากให้น ารถแทรคเตอร์ 
หรือรถเกรด ไปท าให้มันสะอาด ไม่รก เพ่ือให้พ่ีน้องสัญจรไปมาได้สะดวก
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า   
ทางบริหารขอรับไว้พิจารณาครับ จะแก้ไขให้แน่นอนครับ และเรื่องที่เรา
ได้ท าเรื่องขอรับโอนรถเกรด จากป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เราก็ได้
ไปดูรถมาแล้ว สามารถติดเครื่องได้ แต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนน้ ามันเชื้อเพลิง 
ที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือ สายคันเร่งยังติดอยู่ ก็คงซ่อมอะไรไม่เยอะ แต่จะมีค่า
ขนย้าย น่าจะหลังปีใหม่ ก็คงไปรับมา ถ้ารออีกซักนิดก็คงจะเอารถเกรด
มาด าเนินการให้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล                         ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เชิญท่านเนตรอนงค์ แดงวิเศษ 
ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 กระผมขอเรียนถามท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เกี่ยวกับ
การขุดลอกสระหนองจาน จากที่เราได้ประชาคมกับชาวบ้านไปแล้ว      
นะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านเนตรอนงค์ แดงวิเศษ ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลบะหว้า ครับ  

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า     
เราก าลังท าโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณในปี 2567 ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดมีเรื่องต้องการเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านค าพา นาขะมิ้น 
ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายค าพา 
นาขะมิ้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 มีเรื่องที่จะเสนอ 3-4 เรื่อง 

 1.ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในเขตต าบลบะหว้า มีผู้มาขอใช้สิทธิกี่รายแล้ว 
 2.ไวรัสโคโรน่า ก าลังระบาดระลอกใหม่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปฉีด

วัคซีนเข็มกระตุ้นกันนะครับ 
 3.การตรวจสารเสพติดในองค์กร ในเทศบาลต าบลบะหว้าจะต้องไม่มีสาร

เสพติด ต้องตรวจบุคลากรทุกคน เพราะตอนนี้ยาเสพติดระบาดเยอะ 
 4.เสียงสะท้อนจากประชาชนก็ชื่นชมคณะผู้บริหารทีมนี้มากๆ นะครับ 

ช่วยแก้ไขปัญหาน้ า ไฟ ถนน ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  
 ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า    

ขอน าเรียนต่อท่ีประชุมดังนี้ครับ  
1.เรื่องเงินสงเคราะห์ศพที่ให้เทศบาลเราด าเนินการให้ก็เข้ามายื่นเรื่องทุก
รายนะครับ  
2.เรื่องสารเสพติดทางหัวหน้าส านักปลัดก็ด าเนินการอยู่ก็จะมีการสุ่ม
ตรวจโดยไม่แจ้งให้รู้ตัว ตรวจทุกรายครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ 
เสนออีกหรือไม่ครับ เชิญท่านอ าพร มาตราช 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายอ าพร      
มาตราช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 1 ประชาชนสอบถามมานะครับ ว่าปีนี้จะมีจัดแข่งกีฬาหรือไม่   
และอยากขอสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านผู้อ านวยการกองการศึกษาครับ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านางปิยะดา   

ราชบุญเรือง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ขออนุญาตชี้แจงดังนี้
นะคะ ในส่วนของกองการศึกษาที่รับผิดชอบในเรื่องของอุปกรณ์กีฬา 
ตอนนี้เราด าเนินการจัดซื้อให้แล้ว แต่ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้ามายืมได้ อุปกรณ์ที่ซื้อครั้งนี้อาจจะไม่ครบตามความต้องการ เนื่องจาก
เราไม่ทราบความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์นั้น จริงๆแล้วการซื้อเราต้อง
ทราบความต้องการจากน้องๆก่อน ว่าต้องการใช้อุปกรณ์กีฬาใดบ้าง    
ทางเราท าโครงการซื้ออุปกรณ์ไว้ให้เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นที่สามารถยืมไป
ใช้ได้การยืมจะต้องให้ผู้น าชุมชนเข้ามากับน้องๆ ที่จ าเป็นจะต้องใช้
อุปกรณ์นั้น ขอน าเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนและจะได้ท าหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านทราบอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณผู้อ านวยการกองการศึกษา ในการเข้ามายืมอุปกรณ์ ก็ขอให้
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เข้ามาพร้อมเยาวชน เข้ามาท าเรื่องขอยืมกับกอง
การศึกษานะครับ แล้วในส่วนของการจัดการแข่งขันกีฬาล่ะครับเชิญ
ผู้อ านวยการกองการศึกษาครับ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านางปิยะดา   
ราชบุญเรือง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา แผนที่วางไว้เดิม
ก าหนดไว้ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม แต่แผนใหม่ที่ก าหนดไว้
คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ทราบว่าในการก าหนดในช่วง 

 เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม เพราะว่าเป็นช่วงปิดภาคเรียน ว่างจาก
การท ากิจกรรมการเรียน การสอน และจะสะดวกในเรื่องของการขอใช้
สถานที่กับทางโรงเรียนขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณผู้อ านวยการกองการศึกษาครับ ท่านใดต้องการเสนอเรื่องใด
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญนักวิชาการพัสดุครับ 
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นักวิชาการพัสดุ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายสุรเดช     
พลไชย ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ สืบเนื่องจากในช่วงนี้     
ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งมาให้ด าเนินการ เรื่องขอ
งบประมาณในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเพ่ิมมาจากปี พ.ศ. 2566 มากนะครับ  

 ถือเป็นประโยชน์กับทางท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลให้ลงระบบ    
ให้ เรียบร้อยภายในวันที่  9  ธันวาคม 2565 ส่ วนเทศบาลต าบล         
ก าลังน าเข้าพิจารณาว่าจะเป็นหน่วยงานขอตรงไหมหรือขอรับผ่านกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่น่าจะเป็นรูปแบบขอผ่านกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ในส่วนของสระหนองจานจะมีหัวข้อที่ เ พ่ิมมาคือ       
การบริหารจัดการน้ า ที่ผ่านมาถ้าเป็นหัวข้อใหม่มีสิทธิ์ ได้รับอนุมัติ 
ยกตัวอย่างปีที่แล้ว หัวข้อที่เพ่ิมขึ้นมาคือสระว่ายน้ า  ทั่วประเทศขอไป    
5 ที่ ในจังหวัดสกลนครมีอ าเภออากาศอ านวยที่ขอไปในหัวข้อการบริหาร
จัดการน้ า ถ้าเราน ามาคิดร่วมกันแล้วเสนอขอไปก็น่าจะได้รับอนุมัติ     
แล้วสิ่ งที่ทางรัฐบาลสนับสนุนอีกเรื่องหนึ่ งก็คือ ธนาคารน้ าใต้ดิน         
ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นจุดที่เราจะสามารถท าธนาคารน้ าใต้ดินขอให้แจ้ง  
นะครับ อาจจะเป็นที่สาธารณะหรือหนองน้ าเก่าที่แห้งแล้ว ถ้ามีพ้ืนที่      
ก็จะขุดบ่อขนาดประมาณ 25×35 เมตร ลึก 5 เมตร อาจเป็นบ่อ
สาธารณะหรือบ่อของเอกชนก็ได้ที่ได้รับการยินยอมของบประมาณไป       
มีสิทธิ์ได้เนื่องจากคนขอน้อย ท าให้มีโอกาสที่จะได้เยอะขอน าเรียนเพียง
เท่านี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคณุนักวิชาการพัสดุครับ มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม เรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มี ข้าพเจ้านายอุทิศ ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบล    
บะหว้า ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ครับ 
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