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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สี ่ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
เวลา 09.30  นาฬิกา 

ณ  หอประชุมเทศบาลต าบลบะหว้า 
 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางทวี   ศักดิ์ศนิานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ทวี  
2 นายกาด   ดวงสีจันทร์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า กาด  
3 นางสาวรัตมณีย์  บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 รัตมณีย์  
4 นายนิพนธ์   จันทา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 - ลาประชุม 
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 นายอทุิศ     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 
          นายดุสิต  แดงวิเศษ 
          นายล าไพ  ดาค า 
          นายอุทิศ   ดวงสีจันทร์ 
          นายวิลัย   วงสาเนาว์ 
          นายสุวิช   ผาอินทร์ 
          นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี ่ครั้งที่ 1/2563 วันที ่27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายแทนมูล   มุงคุณ นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า แทนมูล  
2 นายไสว  เพ่ือนใบลี รองนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ไสว  
3 นายเหงี่ยม  เถาโคตรศรี รองนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เหงี่ยม  
4 นายบุญยงค์  ชาติห้าวหาญ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า บุญยงค์  
5 นายสัญญา  เพลิศแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า สัญญา  
6 นางรัชนี  เดชะค าภู ปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า รัชนี  
7 นายวัฒนา  ศรีสุทัศน์ ผู้อ านวยการกองช่าง วัฒนา  
8 นางสาวนงค์ลักษณ์  หุนติราช ผู้อ านวยการกองคลัง นงค์ลักษณ์  
9 นายสุริยา  แก้วไพฑูรย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุริยา  
10 นายพรนรินทร์ ภูครองหิน นิติกรช านาญการ พรนรินทร์  
11 นางวิภารัตน์  ค าทองไชย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ วิภารัตน์  
12 นายพงศธร    มุงธิสาร นายช่างโยธาช านาญงาน พงศธร  
13 นายสุทิวัส     นิเทียน เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน สุทิวัส  

    14 นางสาวศิริพร  พันมาตย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศิริพร  
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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 สมัยที่สี่  ครั้ งที่  1/2563 วันที่           
27 พฤศจิกายน 2563 เข้าสู่ระเบียบวาระ ที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อ    
ที่ประชุมทราบ เรื่องที่ 1 ด้วยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า      
จะโอนย้ายไปด ารงต าแหน่งนิติกรเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณนา
นิคม จังหวัดสกลนคร ในเดือนมกราคม 2564 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
และจะมีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้าแทนวันนี้  

เรื่องที่ 2 เรื่องการเลือกตั้ง ขอเรียนเชิญนิติกรได้แจ้งเพ่ือทราบต่อ         
ที่ประชุมในการไปประชุมที่อ าเภอเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และขอเชิญชี้แจง
ให้กับท่ีประชุมรับทราบด้วยค่ะ 

เลขานุการสภาฯ/นิติกร เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า หัวหน้าส่วนราชการและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายพรนรินทร์ ภูครองหิน ต าแหน่ง 
เลขานุการฯ/นิติกร ข้าพเจ้าขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบตามที่ ข้าพเจ้าได้
ไปประชุมเมื่อวานนี้ในฐานะที่เป็นวิทยากรอบรมคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจังหวัดสกลนคร (กกต.) ระดับอ าเภอซึ่งมีวิทยากรทั้ งหมด       
12 ท่าน การอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง   
ไม่น้อยกว่า 20 วัน ประมาณต้นเดือนหน้า ตามที่คณะกรรมการ        
การเลือกตั้งได้ประกาศให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ประชุมเกี่ยวกับการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง การเลือก การหาเสียงเลือกตั้งตามมาตรา 
34 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการไปช่วยหาเสียง ถือเป็นข้อห้ามถ้ามีการถ่ายรูปคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะมีค าสั่งให้ด าเนินการหยุดและให้ผู้บังคับบัญชาสอบสวน
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป และขอให้ทุกท่านร่วมมือในการจัดการการ
เลือกตั้ งท้องถิ่นให้ เป็นไปด้วยความยุติธรรม  เดิมเราใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ขึ้นมาใหม่ โดยให้ยกเลิก 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
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เลขานุการสภาฯ/นิติกร 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2543 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2543 ต่อไปจะใช้ของปี 2563 จะมี
การแก้ไขใหม่หลายอย่างมีความชัดเจนมากขึ้น สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าทุกท่านต้องรู้จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า          ประธานเห็นว่ามีสมาชิกใหม่เข้ามาท างานในเทศบาลต าบลบะหว้าของเรา 
     ขอให้หัวหน้าของแต่ละกองแนะน าสมาชิกใหม่ต่อที่ประชุมด้วยค่ะ  

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ ข้าพเจ้า
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ผู้อ านวยการกองคลัง กองคลังได้รับโอน
นักวิชาการเงินและบัญชี มาจากบ้านแพง ให้น้องแนะน าตัวเลยนะคะ 

นักวิชาการเงินและบัญชี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นะคะ ข้าพเจ้านางสาวศิริพร พันมาตย์ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
ภูมิล าเนาจังหวัดยโสธร ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนต าบล  หนองแวง 
อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ค่ะ  

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า          สภาเทศบาลต าบลบะหว้า ยินดีต้อนรับค่ะ ขอให้ท างานด้วยความสนุก
และรักงานที่ท าด้วยความยุติธรรม ต่อไปขอเรียนเชิญกองช่างค่ะ 

ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ข้าพเจ้านายวัฒนา ศรีสุทัศน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ซึ่งทางกอง
ช่างได้มีเจ้าพนักงานประปาโอนย้ายมา ขอเรียนเชิญเจ้าพนักงานประปา
แนะน าตัวเลยครับ 

เจ้าพนักงานประปา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าชื่อ นายสุทิวัส         
นิเทียน ชื่อเล่น ปาย ภูมิล าเนาเป็นคนบ้านวังม่วง ต าบลบะหว้า อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ 
อ าเภอวานรนิวาส ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า          สภาเทศบาลต าบลบะหว้ายินดีต้อนรับค่ะ ขอให้ท างานด้วยความสนุกและ
มีความสุขในการท างานท างานด้วยความยุติธรรมและถูกต้องนะคะ        
มีเจ้าหน้าที่ 2 ท่านที่เข้ามาใหม่นะคะ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

 
ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  3 กันยายน พ.ศ. 2563 เรียนเชิญประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่  2 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต    
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม การตรวจ 
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สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม  
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 คณะกรรมการ
ทั้ง 6 ท่าน ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 
ไม่มีผิดตกครับ ท่านประธาน  

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี ข้าพเจ้าก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม   
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี   
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  8 กันยายน พ.ศ.  2563 เรียนเชิญประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่  3 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิ ต    
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม การตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม  
ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คณะกรรมการ
ทั้ง 6 ท่าน ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 
ไม่มีผิดตกครับ ท่านประธาน  

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี ข้าพเจ้าก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม   
ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจ าปี   
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ค่ะ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า           3.1 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 

การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนเชิญท่านนิติกร ชี้แจง
เกี่ยวกับการเลือกเลขานุการสภาค่ะ 

เลขานุการสภาฯ/นิติกร เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า หัวหน้าส่วนราชการและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายพรนรินทร์ ภูครองหิน ต าแหน่ง 
เลขานุการฯ/นิติกรขอชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล   
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 เลขานุการสภาฯ/นิติกร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 การเลือกเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามข้อ 13 ข้อ 18 และข้อ 26 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 คือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อ
คนที่ตนเห็นสมควรว่าเหมาะสมกับต าแหน่ง มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่า 2 คน ถ้ามีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียว ก็ให้ขอมติที่ประชุม    
แต่ถ้ามีผู้ถูกเสนอชื่อมากกว่า 1 คน จะต้องมีการเลือก มีการลงคะแนนให้
ด าเนินการตามข้อ 8 และข้อ 12 เหมือนกับกรณีที่เลือกประธานสภาและ
รองประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า          ต่อไปให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เสนอชื่อเลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
บะหว้าทุกท่านค่ะ ข้าพเจ้านางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ข้าพเจ้าขอเสนอ 
นางสาววิลาวั ลย์  จามน้อยพรหม เป็น เลขานุการสภาเทศบาล          
ต าบลบะหว้า ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล   

บะหว้าทุกท่านค่ะ ข้าพเจ้านายวิลัย วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 ข้าพเจ้าขอรับรอง
นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบล      
บะหว้า ครับ   

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลบะหว้าทุกท่าน ข้าพเจ้านายศักดิ์ฎาอภิวรรษ ประทุมมา สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ข้าพเจ้า
ขอรับรองนางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีนะคะเลขานุการเทศบาล
ต าบลบะหว้า นางสาวรัตมณี บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 1 ต าบลบะหว้า เสนอนางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม   
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้าค่ะ ขอมติที่ประชุมนะคะ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นว่า นางสาววิลาวัลย์จามน้อยพรหม 
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ได้โปรดยกมือพ้นเหนือศีรษะ
ด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็น เอกฉันท์  เ ลื อกนางสาววิลาวั ลย์  จามน้อยพรหม            
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
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ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้าคนใหม่มานั่ งประจ า           
ที่เลขานุการสภาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ค่ะ ขอให้เลขานุการสภาคนใหม่แนะน า
ตัวด้วยค่ะ 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ข้าพเจ้านางสาววิลาวัลย์ 
จามน้อยพรหม ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี
เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับโอกาสให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าอันทรงเกียรติแห่งนี้ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สภาเทศบาลต าบลบะหว้า ยินดีต้อนรับเลขานุการสภาคนใหม่ ค่ะ 
 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 3.2 การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ 

ประจ าปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ขอเรียนเชิญสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบะหว้าเสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า ประจ าปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไปได้เลย
ค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายศักดิ์ฎา    
อภิวรรษ ประทุมมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 1 ข้าพเจ้าขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 
1.สมัยที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2564 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่     
25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป    
2.สมัยที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2564 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่  วันที่     
26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
3.สมัยที่ 3 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่       
9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
4.สมัยที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่    
1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
การก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี 2565     
ในวันที่ 24 มกราคม 2565 (สมัยที่ 1) มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่      
24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะก าหนดสมัยประชุมอีก 
หรือไม่คะ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ค่ะ  

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายแทนมูล    
มุงคุณ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ข้าพเจ้าอยากเสนอแนะ
เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสมัยที่ 1 เนื่องจากในระยะนี้ในส่วนของการ
ใช้จ่ายงบประมาณ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ อาจจะมีปัญหา อาจจะมีหนังสือ
สั่งการจากกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเงินเหลือจ่าย หรือไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนของ 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ประชาชน อาจมีภารกิจเร่งด่วน ข้าพเจ้าคิดว่าอยากให้ก าหนดสมัยประชุม
สามัญสมัยที่ 1 ในเดือนธันวาคม เป็นข้อเสนอแนะให้ทางสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าเพ่ือพิจารณา ครับ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ประธานขอเรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้านะคะ ว่าถ้าท่านมีวาระ
เร่งด่วน ขอให้ท่านขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญทางสภาเทศบาลต าบล     
บะหว้าแห่งนี้มีความยินดีที่จะเปิดประชุมให้ท่าน ค่ะ การก าหนดสมัย
ประชุมปี 2564 นะคะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นว่า
การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2564 และสมัยสามัญสมัย
แรกของปีถัด ไปตามที่ท่านศักดิ์ฎาอภิวรรษ ประทุมมา ก าหนด           
ไดโ้ปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ได้อ่านก าหนดสมัยประชุม 

สมัยสามัญ ประจ าปี 2564 ค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ข้าพเจ้านางสาววิลาวัลย์ 
จามน้อยพรหม ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ/นักจัดการงานทั่วไป ก าหนด
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
1.สมัยที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2564 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่     
25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป    
2.สมัยที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2564 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่     
26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
3.สมัยที่ 3 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่       
9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
4.สมัยที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่    
1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
การก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี 2565     
ในวันที่ 24 มกราคม 2565 (สมัยที่ 1) มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่      
24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบนะคะ ต่อไปเข้าสู่ ระเบียบวาระที่  4           
เรื่องท่ีเสนอใหม ่

 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 4.1 การรายงานผลด าเนินงาน รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเรียนเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
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ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า          งบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ทราบด้วย
ค่ะ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายแทนมูล  
มุงคุณ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการ
รายงานผลการด าเนินงาน รายรับ-รายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ) 
หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืนๆ ตาม
แบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงาน รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) ให้สภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าทราบ ตามที่ท่านได้อ่านและศึกษาแล้ว ถ้าท่านสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้ามีข้อสงสัยขอให้เสนอแนะได้ครับ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอบคุณค่ะท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ทางสภาเทศบาลต าบล    
บะหว้ารับทราบค่ะ ตามเล่มเอกสารที่อยู่ในมือทุกท่านนะคะ  

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.2 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563) ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี
ต าบลบะหว้าชี้แจงด้วยค่ะ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายแทนมูล  
มุงคุณ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล     
บะหว้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563)         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเ พ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)        
พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้ รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่  วันรายงานผล      
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
จงึขอเสนอต่อประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รายละเอียดตามเอกสาร
ที่ได้ส่งรายงานให้ท่าน ถ้าท่านประธานสภาหรือสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้ามีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามใด ก็สามารถ
สอบถามได้ครับ  

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  ขอบคุณค่ะ ทางสภาเทศบาลต าบลบะหว้ารับทราบค่ะ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 5.1 ญัตติการขอยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม การประชุมสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้ า  สมั ยส ามัญ  สมั ยที่ สี่  ค รั้ ง ที่  1 / 2562  เ มื่ อ วั นที่                
26 พฤศจิกายน 2562 โครงการที่ 13 โครงการขยายเขตระบบประปา 
บ้ านบะยาวใหญ่  หมู่ ที่  3  งบประมาณ 147 ,000 บาทเรียนเชิญ           
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าชี้แจงด้วยค่ะ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายแทนมูล  
มุงคุณ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  ตามที่สภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าได้อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลบะหว้า ในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โครงการที่ 13 โครงการขยายเขตระบบ
ประปา บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร งบประมาณ  147,000  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการขยายเขตระบบประปา 
บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร โดยท าการขยายเขตระบบประปา วางท่อเมนต์ประปา ขนาดท่อ 
PVC ขนาด Ø2” ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,150.00 เมตร ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็ก
โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 50/2562 ก าหนดแล้วเสร็จ 60 
วัน นั้น เนื่องจากเป้าหมายโครงการดังกล่าวไม่ครอบคลุมพ้ืนที่บ้านเรือนที่
อยู่นอกเขตชุมชน กล่าวคือ บ้านเรือนอยู่ระหว่างรอยต่อของหมู่บ้าน     
ท าให้การส ารวจออกแบบคลาดเคลื่อน มีผลต่อการประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง จึงท าให้การประมาณราคาไม่ถูกต้องสอดคล้องกับโครงการ 
ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลบะหว้า จ านวน 1 โครงการ
ดังนี้ 
โครงการที่ 13 โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จั งหวัดสกลนคร งบประมาณ  
147,000 บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร โดยท าการขยายเขตระบบประปา 
วางท่อเมนต์ประปา ขนาดท่อ PVC ขนาด Ø2” ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
1,150.00 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย 
และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 50/2562 
ก าหนดแล้วเสร็จ 60 วัน รวมทั้งสิ้น  147,000  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน) 
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อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น ภ า ย ใ ต้ เ งื่ อ น ไ ข ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ 
  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ ง เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม         
หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน
สะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเสถียรภาพในระยะยาว ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล     
บะหว้าเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดสงสัยต้องการเรียนถามทาง
ผู้บริหารหรือไม่คะ เกี่ยวกับการยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม ถ้าไม่มีขอมติ
ที่ประชุมนะคะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ เรื่องที่
เสนอใหมเ่พ่ือพิจารณาญัตติขอยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้าสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562       
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โครงการที่ 13 โครงการขยายเขตระบบ
ประปาบ้านบะยาวใหญ่หมู่ที่ 3 งบประมาณ 147,000 บาท รายละเอียด
ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงในที่ประชุม ไดโ้ปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา การใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  6.1 ญัตติการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 8 โครงการ  

รวมเป็น เงินทั้ งสิ้ น  2 ,174 ,200 บาทขอชี้ แจงท าความเข้ า ใจ  ถึ ง
รายละเอียดของเอกสารประกอบโครงการเพ่ือยื่นญัตติใช้จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสม ซึ่งเป็นโครงการที่เร่งด่วนที่เราจะใช้จ่ายช่วยเหลือ
ประชาชน จะต้องมีหนังสือร้องทุกข์จากชาวบ้าน เมื่อช่างลงไปตรวจดู 
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ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สถานที่แล้วท าบันทึกข้อความรายงานความเดือดร้อน รายชื่อประชาชน   
ผู้ได้รับความเดือดร้อน ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าชี้แจง 
ค่ะ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายแทนมูล    
มุงคุณ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  ขอชี้แจงเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าที่มีความ
เดือดร้อนมากที่สุดและมีการร้องทุกข์ เรื่องร่องระบายน้ า ที่เราท าเสร็จ
ของหมู่ 7 หมู่ 9 ในปี 2563 ซึ่งเราได้ท าโดยใช้เงินสะสมไป ปรากฏว่า    
ในปี 2563 น้ าไหลลงมาตามร่องน้ าเส้นของหมู่ 9 น้ าแรงแต่ชาวบ้านบอก 

 ว่าน้ าพุ่งใส่ท่อตรงประตูวัดหน้าวัดจอมแจ้ง ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมาก
ข้าพเจ้าเองก็ได้ไปส ารวจมาแล้ว ส่วนของหมู่ 7 ก็มีความเดือดร้อน คือไม่
มีร่องระบายน้ า บริเวณหน้าบ้าน นายโจ วะชุม น้ าเสียไหลลงมาทั้งสอง
ด้านท าให้เกิดปัญหาเน่าเหม็นจนท าให้อยากย้ายบ้าน ข้าพเจ้าและ
เจ้าหน้าที่ได้ไปส ารวจปรากฎว่าเป็นความจริงในเรื่องร่องระบายน้ า จึงมี
ความเดือดร้อนที่จะต้องท า จึงเห็นควรให้ใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมซึ่ง
หัวหน้าส่วนการคลังได้รายงานว่าเงินทุนส ารองเงินสะสมยกมาวันที่  1 
ตุลาคม 2563จ านวน 9,850,682.71 บาท หลังจากที่หักทุกอย่างแล้ว
เหลือเงินสามารถใช้ได้ 3,055,682.71 บาท  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติใช้จ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสม ตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. โครงการขยายเขตส่งน้ าประปา บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 116,500 บาท โดยท า
การวางท่อส่งน้ าประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 1,040 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงานจ านวน 
1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x 2.40 เมตร จ านวน 1 
ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้า แบบเลขที่ 16/2563 
ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน 
2. โครงการขยายเขตส่งน้ าประปา บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 82 ,900 บาท โดยท า
การวางท่อส่งน้ าประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 680 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน จ านวน 
1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ ขนาด 1.20x 2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้า แบบเลขที่ 17/2563 ก าหนดแล้ว
เสร็จ 45 วัน 
3. โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 195,900 บาท โดยท า
การขยายเขตระบบประปา วางท่อเมนต์ประปา ขนาดท่อ PVC ขนาด 
Ø2”ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,480.00  เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ก่อนด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด       
1.20 x 2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบล     
บะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 18 /2563 ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ส าเร็จรูป บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 
433,500 บาท ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า  200.00  เมตร  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงานจ านวน 
1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จ านวน 1 
ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 19/2563 
ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน 
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ส าเร็จรูป บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 468,000 
บาท ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า  
224.00  เมตร  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงานจ านวน 1 ป้าย 
และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 20/2563  
ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3            
(ซอยหลังโรงเรียนบ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3) ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 227,000 บาท งานก่อสร้างผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดความยาวถนน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อน
ด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x 
2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด 
แบบเลขที่ 21/2563 ก าหนดแล้วเสร็จ 60 วัน 
7. โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาแบบผิวดิน บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7  
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 167,400 
บาท  โดยท าการก่อสร้างบ่อพักน้ า จ านวน 1 บ่อ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน
จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด       
แบบเลขที่ 22/2563 ก าหนดแล้วเสร็จ 60 วัน 

8. โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบสูบจ่ายตรง ขนาด 10.00 ลูกบาศก์
เมตร บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่  5 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 483,000 บาท โดยท าการก่อสร้างระบบ
ประปาแบบสูบจ่ายตรง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อจ่ายน้ าพีวีซี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 700.00 เมตร 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงานจ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้าย
เหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า มาตรฐานส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10 แบบเลขที่ 3412010 ก าหนด
แล้วเสร็จ 60 วัน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,174,200 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสอง
ร้อยบาทถ้วน) อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
“ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิด
บัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของ
ทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม         
ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม
เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารอง 
เงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนองถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนดรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้ง 8 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านใช้เงินงบประมาณ 2,174,200 บาท 
ฉะนั้น จึงขออนุมัติเพ่ือใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบในการใช้
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอยากเรียนถามทาง
ผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ หรือการใช้เงินเรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มี
ประธานจะขอมติที่ประชุมทีละโครงการนะคะ 
โครงการที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบเรื่องที่
เสนอใหม่เพ่ือพิจารณาการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 6.1.1 โครงการ
ขยายเขตส่งน้ าประปา บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 116,500บาท โดยท าการวางท่อส่ง
น้ าประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
1,040 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงานจ านวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด    1.20x 2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย  
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ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้า     แบบเลขที่ 16/2563 ก าหนด
แล้วเสร็จ 45 วัน ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า โครงการที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ เรื่องที่

เสนอใหม่เพ่ือพิจารณาการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 6.1.2 โครงการ
ขยายเขตส่งน้ าประปา บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 82,900 บาท โดยท าการวางท่อส่ง
น้ าประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
680 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย ติดตั้ง
ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x 2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลต าบลบะหว้า แบบเลขที่ 17/2563 ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน    
ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า โครงการที่ 3 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ เรื่องที่

เสนอใหม่เพ่ือพิจารณาการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 6.1.3 โครงการ
ขยายเขตระบบประปา บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่  3 ต าบลบะหว้า อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 195,900 บาท โดยท าการ
ขยายเขตระบบประปา วางท่อเมนต์ประปา ขนาดท่อ PVC ขนาด Ø2”
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,480.00 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อน
ด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย และติดตั้ งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด                          
1.20 x 2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบล     
บะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 18 /2563 ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน ได้โปรด
ยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า โครงการที่  4  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ        

เรื่องเสนอที่ ใหม่ เ พ่ือพิจารณาการใช้จ่ายเงินทุนส า รองเงินสะสม        
6.1.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ส าเร็จรูป บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 
433,500 บาท ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า  200.00 เมตร  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงานจ านวน 
1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จ านวน 1 
ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 19/2563 
ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า โครงการที่  5  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ        

เรื่องเสนอที่ ใหม่ เ พ่ือพิจารณาการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม        
6.1.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ส าเร็จรูป บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 468,000 
บาท ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า  
224.00 เมตร  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงานจ านวน 1 ป้าย  
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ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 20/2563  
ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า โครงการที่  6  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ        

เรื่องเสนอที่ ใหม่ เ พ่ือพิจารณาการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม        
6.1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 
(ซอยหลังโรงเรียนบ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3) ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 227,000 บาท งานก่อสร้างผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดความยาวถนน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อน
ด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20 x 
2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด 
แบบเลขที่ 21/2563 ก าหนดแล้วเสร็จ 60 วัน ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วย
ค่ะ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า โครงการที่  7  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ        

เรื่องเสนอที่ ใหม่ เ พ่ือพิจารณาการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม        
6.1.7 โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาแบบผิวดิน บ้านบะหว้า หมู่ที่ 
7 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 
167,400 บาท  โดยท าการก่อสร้างบ่อพักน้ า จ านวน 1 บ่อ ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อน
ด าเนินงานจ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 
เมตร จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด  
แบบเลขที่ 22/2563 ก าหนดแล้วเสร็จ 60 วัน ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วย
ค่ะ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า โครงการที่  8  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ        

เรื่องเสนอที่ ใหม่ เ พ่ือพิจารณาการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม        
6.1.8 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบสูบจ่ายตรง ขนาด 10.00 
ลูกบาศก์เมตร บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 483,000 บาท โดยท าการก่อสร้าง
ระบบประปาแบบสูบจ่ายตรง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อจ่ายน้ า
พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 700.00 
เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงานจ านวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐานส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10 แบบเลขที่ 3412010 
ก าหนดแล้วเสร็จ 60 วัน ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  
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ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ทั้ง 8 โครงการทางสภาเทศบาลต าบลบะหว้าก็ได้อนุมัติ ตามที่ชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนและต้องการเรียบร้อยนะคะ ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ 7 เรื่องอ่ืนๆ 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า มีท่ านใดต้องการ เสนอญัตติ เ รื่ อ ง อ่ืนๆ ไหมคะ เ รี ยน เชิญท่ าน

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ค่ะ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายแทนมูล       

มุงคุณ ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงเรื่อง
ความเดือดร้อนของประชาชนที่มีหนังสือเข้ามาเกี่ยวกับ เรื่องการ
มอบหมายให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับเรื่อง 
คมนาคม หนังสือตัวนี้เขียนถึงเรื่องการของบประมาณในปี พ.ศ. 2565    
ซึ่งข้าพเจ้าและท่านปลัดได้ไปประชุมมาที่ศาลากลางจังหวัด ซึ่งท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนครและท่านท้องถิ่นจังหวัดได้ก าชับเกี่ยวกับเรื่องเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจในปี 2564 ซึ่งเราเอามาได้อยู่ 18 ล้าน กว่าๆ ซึ่งข้าพเจ้า
ก็ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและรายงานไปทางจังหวัด ส่วนของการยื่นมีก าหนด
ระยะเวลาผมจึงอยากจะก าชับเจ้าหน้าที่ขอให้ส่งไปเพราะจะกระทบกับ
เรื่องเงินเหลือจ่าย เงินเหลือจ่ายในส่วนนี้ข้าพเจ้าให้เจ้าหน้าที่ช่างโยธา            
ไปด าเนินการทุกหมู่บ้านเพราะโครงการเงินอุดหนุนนี้ เป็นถนนคอนกรีต 
เพราะการใช้เงินเหลือจ่ายจะไปท าโครงการเดิมไม่ได้ ต้องการให้เงินเข้า
หมู่บ้านทั้งหมด แต่มีส่วนที่เราจะท าลานและเทปูนตรงหน้าที่เป็นเสาไม้ 
ถ้าเงินเหลือจ่ายเราก็จะรายงานไปทางจังหวัดเพ่ือขออนุมัติ ฉะนั้นอยาก
ก า ชั บ เ จ้ า หน้ าที่  ไ ด้ ด า เ นิ น กา ร ในส่ ว นที่ ผ ม ไ ด้ สั่ ง ก า ร ไปแล้ ว               
การของบประมาณในปี 2565 มีก าหนดเวลาไม่ เกิน 30 พฤศจิกายน 
ก าชับกองช่างเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรางวัดและแจ้งทุกกองแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคาร รถขยะ ระบบประปา ท่านต้องด าเนินการก่อน
วันที่ 30 พฤศจิกายน ก็ขอฝากเจ้าหน้าที่ ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
สร้างการพัฒนาเทศบาลต าบลบะหว้า 
2.การคัดเลือกองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีท้องถิ่นที่ได้รางวัลในปี 
2563 คือ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าโพนค้อ ซึ่งได้รับเงินรางวัล 4 
ล้านบาท องค์การบริหารส่วนต าบลตองโขบ ก็ได้รับรางวัล 4 ล้านบาท ใน
ส่วนของเทศบาลต าบลวานรนิวาสก็ได้รางวัลหนึ่งแสนกว่าบาท ฝาก
เจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันด าเนินการด้วย 
3.ส่วนเงินทุนส ารองจ่ายเงินสะสมยังเหลือประมาณ 9 แสนกว่าบาท       
ก็จะเอาความเดือดร้อนของชาวบ้าน บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ  

 มาพิจารณาและผ่านสภา เทศบาลต าบลบะหว้า เ พ่ือแก้ ไขปัญหา         
ของประชาชนต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าที่ได้แจ้งมาเรื่องอ่ืนๆ ก็เป็นผลดี
นะคะ น่าดีใจค่ะ ส าหรับชาวต าบลบะหว้าที่ได้รับงบประมาณเงินเหลือ 
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ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า จ่ายเงินอุดหนุนจากจังหวัด 18 ล้านบาท ก็ยินดีด้วย ขอบคุณทางผู้บริหาร
คือท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เจ้าหน้าที่ และทางกองช่างที่ได้
ช่วยกันด าเนินการขอขอบคุณมากๆ ค่ะ เรื่องการคัดเลือกองค์กรที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีที่ อยากฝากให้ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าและ
ท่านปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ช่วยดูแลเรื่องเวลาการมาปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ในการมาท างานตามเวลาของราชการ
ด้วย ไม่ใช่ว่า 10 โมงเช้าเห็นลูกจ้างบางคนพ่ึงขับรถเข้ามาท างาน ยังไงก็
ฝากทางท่านปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ดูแลและตักเตือนลูกน้องด้วยค่ะ ส่วนเรื่องเงินทุนส ารองจ่ายที่เหลืออยู่   
ถ้าจ าเป็นมีความเดือดร้อนทางสภาเทศบาลต าบลบะหว้า มีความยินดีที่จะ
เปิดสมัยประชุมวิสามัญเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ      
มีท่ านใดจะเสนอเรื่ อง อ่ืนๆอีกหรือไม่คะ ถ้า ไม่มี ข้ าพเจ้ านางทวี         
ศักดิ์ศินานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอปิดประชุมสภา    
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
ค่ะ 

 
ปิดประชุม เวลา 12 .00 นาฬิกา 
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