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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันที ่6 กรกฎาคม 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 
นายดุสิต  แดงวิเศษ 
นายวิลัย  วงสาเนาว์ 
นายพนมชัย ค าพิทักษ์ 
นายเนตรอนงค์  แดงวิเศษ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  การประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที ่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายณัฐพงศ์  ไตรโยธี นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ณัฐพงศ์    
2 นายวิระ  นิเทียน รองนายกเทศมนตรี วิระ  
3 นายเหงียม      เถาโคตรศร ี เลขานุการนายกเทศมนตรี เหงียม        
4 นางสาวนงค์ลักษณ์  หุนติราช ผู้อ านวยการกองคลัง/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นงค์ลักษณ์    
5 นางปิยะดา   ราชบุญเรือง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ปิยะดา     
6 นายเกรียงไกร  ชัยรินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ เกรียงไกร    
7 นายสุวิทยา    ตองตาสี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุวิทยา      
8 นางวิภารัตน์  ค าทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ วิภารัตน์    
9 นายขวัญชัย   ทองส่งโสม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ ขวัญชัย     
10 นายสุรเดช    พลไชย นักวิชาการพัสดุช านาญการ สุรเดช      
11 นางสาววิลาวัลย์  จามน้อยพรหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิลาวัลย์    
12 นางสาวกาญจนา  วงวันศรี เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน กาญจนา  
13 นายสุทิวัส    นิเทียน เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน สุทิวัส  
14 นางสาวเจนจิรา  รุณจักร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เจนจิรา    
15 นางสาวกรกนก  โยปทุม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรกนก    
16 นางสาวทัศณีย์  สายธิไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทัศณีย์  
17 นางสาวมณีรัตน์  ขันทะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ มณีรัตน์    
18 นางสาวสุลลิดา  แสนสุริวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ สุลลิดา    
19 นางสาวอศิวมล  บุษราคัม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อศิวมล    
20 นางสาวชลธิชา  เคี่ยงค าผง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ชลธิชา    
21 นายไชยอธิวัฒน์  ไชยปัญหา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ไชยอธิวัฒน์    
22 นางสาวโยถิกา   นาโควงค์ จ้างเหมาบริการ โยถิกา     
23 นางสาวพิกุลทอง  วะเกิดเป้ง จ้างเหมาบริการ พิกุลทอง    
24 นางสาวศิริวรรณ  เหลาแตว นักศึกษาฝึกงาน ศิริวรรณ  
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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  สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1/2565 วันที่           
6 กรกฎาคม 2565 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 
เรื่องที่ 1 เรื่องโควิด-19 ยังคงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านรักษา
สุขภาพด้วยนะครับ 
เรื่องท่ี 2 มีพนักงานเทศบาลมาบรรจุใหม่ ขอเชิญแนะน าตัวครับ 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ดิฉันชื่อ นางสาวเจนจิรา รุณจักร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน สังกัดกองคลัง ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ  

ประธานสภาเทศบาล   ยินดีต้อนรับครับ 
   เรื่องที่  3กระผมและนายวิมาน อุ่มอาสา เลขานุการสภาเทศบาล         

ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร       
เ พ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงแรม เอ็ม เจ ในวันที่          
27 มิถุนายน 2565 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน      
อุ่มอาสา  สมาชิกสภา เทศบาลต าบลบะหว้ า  เขต เลื อกตั้ งที่  1             
บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 กระผมและท่าน
ประธานสภา ได้เข้าร่วมประชุม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา ปี 2566-2570 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ท าให้ได้พบปะท่านผู้น าของแต่
ละเทศบาล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งว่า     
ยังไม่ได้มีการด าเนินการประชุมแบบนี้ ในรอบ 1-2 ปี ที่ผ่านมา ท าให้การ
กระจายงบประมาณยังไม่ทั่วถึง ไปกระจุกอยู่ที่เดียว ในส่วนของอ าเภอ
อากาศอ านวย ก็น่ า เสี ยดายนะครับ เพราะมีแค่ โครงการเดียว             
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เป็นโครงการไทยโย้ย งบประมาณ 
500,000 บาท และท่านประธานสภา ได้สอบถามกับท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ท่านแจ้งว่าขอให้เทศบาลด าเนินการส่ง
โครงการเข้าไปเ พ่ือบรรจุ ไว้ ในแผน เพราะมีงบประมาณมาเ พ่ิม         
600 กว่าล้าน เราเป็นตัวแทนเข้าไปร่วมจัดท าแผน จึงอยากให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภออากาศอ านวย ได้เสนอโครงการต่างๆ 
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เพ่ือที่จะพิจารณาเข้าไปเยอะๆ ครับ อ าเภออากาศอ านวยมีเพียงโครงการ
เดียว แต่อ าเภอพรรณนานิคม มี 60 กว่าโครงการครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้น าเรียนนะครับ โครงการต่างๆ    
ของเรา ปี 2565-2566 ในแผนพัฒนาของจังหวัด กระผมได้เรียนถามท่าน
นายก ท่านปลัดแล้ว ว่าเราส่งเข้าไปแล้วแต่ไม่ถูกบรรจุในแผน ถ้าเราเสนอ
เข้าไปใหม่ แนบ ปร.4 ปร.5 กระผมว่าเป็นโอกาสดีของต าบลบะหว้า       
ที่จะได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ขอสอบถาม 

ประธานสภาเทศบาล   ท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่องการส่งโครงการเข้าไปบรรจุไว้    
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร เราพอจะมีแนวทางไหมครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางวิภารัตน์  ค าทองไชย ต าแหน่ง นักวิ เคราะห์นโยบาย        
และแผนช านาญการ ขอน าเรียนเกี่ยวกับการเสนอโครงการ เพ่ือบรรจุ   
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สก ล น ค ร  ก า ร เ ส น อจ ะมี ร อบ ใน ก า ร ส่ ง โ ค ร ง ก า ร  มี เ งื่ อ น ไ ข                  
คือ เป็นโครงการที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นเอง จะมีกรอบในการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  คือ 

   1.เป็นโครงการที่มีประชาชนในพ้ืนที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ได้ประโยชน์ เช่น โครงการเชื่อม 2 ต าบล 

   2.โครงการขนาดใหญ่ เกินศักยภาพของเราจริงๆ ถ้าเป็นหนองน้ าก็คือ
ใหญ่มาก 

   3.เป็นโครงการที่เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของประชาชน    
เป็นส่วนใหญ่ โครงการไทยโย้ย ก็จะเข้าข้อนี้เพราะถือเป็นแหล่งเรียนรู้
ขนาดใหญ่ของอ าเภออากาศอ านวย  พอเราส่งโครงการเข้าไปก็จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอ า เภออากาศอ านวย           
ซึ่งส านักงานเลขานุการ คณะกรรมการประสานแผน ก็ตั้งอยู่ที่เทศบาล
อากาศอ านวย ก็จะเข้าไปจัดเรียงล าดับ ของเราก็จะเป็นถนนนะคะ     
สายบ้านคึม หมู่ที่  6-บ้านสี่แยกบริบูรณ์ สายกุดน้ าขุ่น-บะหว้า           
สายบะหว้า-นายอ ดอนแดง ที่เราจะเสนอประจ า และกรอบที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร แจ้งมาว่าโครงการที่เขาจะเลือกบรรจุเข้า  
แผนก่อน คือ ทางเชื่อมจังหวัด ฝั่งท่าก้อน โพนงามจะได้เปรียบ เพราะเขา
เชื่อมไปสู่นครพนม เราจะเชื่อมระดับอ าเภอ มีฝั่งที่เชื่อม คือ นาหว้า     
แต่นาหว้าก็จะเป็นถนนทางหลวงชนบทที่ไม่เข้าส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ทางเราเสนอโครงการเข้าไปอยู่เรื่อยๆ นะคะ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดูแลในระดับจังหวัด เมื่อเสนอโครงการเข้าไป สมาชิกสภา
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็จะผลักดัน เพราะเขตอ านาจการใช้เงินของ
เขา คือ เขตระดับจังหวัด เสนอรายละเอียดโครงการเข้าไป สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผลักดัน ก็จะถูกบรรจุไว้ในแผน แผน คือ 
อนาคตที่จะด าเนินงานสู่งบประมาณข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ต้องมาคัดกันอีกว่าที่ไหนจะได้นะคะ แต่ถ้ามีไว้ในแผนก่อน         
ก็มีสิทธิ์ที่จะดึงจากแผนสู่เทศบัญญัติ เป็นขั้นตอนคร่าวๆ ในการเสนอ
โครงการเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือของบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ค่ะ ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ค่ะท่านประธาน  

ประธานสภาเทศบาล   ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร แจ้งว่า ให้ท าโครงการ
เสนอเข้าไป ท า ปร.4 ปร.5 เสนอเข้าไป เพื่อให้พิจารณา เราสามารถท าได้
ไหมครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 

 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ในช่วงนี้เราขาดบุคลากรนะครับ และตอนนี้เราก็เร่งท าโครงการที่จะเข้า   
สู่เทศบัญญัติ สามารถท าได้แต่เกรงว่าจะไม่ทันกับห้วงเวลา ถ้าโครงการ    
ที่จะน าเข้าสู่เทศบัญญัติของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้ท าโครงการ
ประสานแผนต่อไปครับ  

ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เชิญท่านปลัดเทศบาลบะหว้าครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ในส่วนของการประสาน
แผน ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนของเทศบาลต าบลบะหว้า          
มีคณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอ มีช่วงเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแจ้งมาว่า ให้เราเสนอแผนเข้าไปได้ช่วงไหน คณะกรรมการ
ประสานแผนระดับอ าเภอ ฝ่ายเลขา คือ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย     
ก็จะประสานมาแต่ละเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม เพ่ือเสนอโครงการ      
เพ่ือบรรจุเข้าไปในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลต าบล   
บะหว้าส่งเข้าไปทุกปีนะคะ 3 โครงการ ประมาณ 5 ปี ผ่านมาแล้วก็ไม่
เคยได้ รั บการบรรจุ  ของ เทศบาลอากาศอ านวย 79 โครงการ              
แต่ก็ไม่ได้รับการบรรจุโครงการนะคะ หลังจากผ่านการประชุมระดับ
อ าเภอแล้วฝ่ายเลขานุการก็จะส่งเข้าเพ่ือบรรจุไว้ในแผนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ไม่ใช่เราไม่ส่ง เราส่งแล้วแต่ขั้นตอนที่จะบรรจุไว้ในแผนของ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด นั้น เราไม่ทราบว่ามีเงื่อนไขอย่างไร การส่ง
แผนเพิ่มเติมก็ยังไม่ได้รับแจ้งมา เพราะจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการ
ประสานแผนระดับอ าเภอก่อนนะคะ จึงจะส่งเข้าไปได้ 

ประธานสภาเทศบาล    ขอบคุณท่านปลัดครับ ขอให้ท่านปลัดลองประสานดูนะครับ เชิญท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน      
อุ่ ม อ าส า  ส ม า ชิ ก สภ า เท ศบ าลต า บ ลบ ะหว้ า  เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง ที่                     
1 บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 กระผมดูในร่างเพิ่มเติมในเทศบัญญัติก็เป็นที่
น่าดีใจของเทศบาลอากาศ และของเทศบาลต าบลวาใหญ่ ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ได้อนุมัติแล้วว่า จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
30 กันายน 2565 ตามที่ท่านประธานแจ้ง คือเป็นแผนการด าเนินการ  
เป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะเสนอโครงการเข้าไปบรรจุในแผนปี 2566 -2570 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ เชิญนักวิชาการพัสดุครับ 
นักวิชาการพัสดุ   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายสุรเดช พลไชย ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ ส าหรับ 

 
นักวิชาการพัสดุ   โครงการที่ เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ            

มีทั้งแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และแผนของจังหวัด แผนของ
จังหวัดสามารถส่งได้ตลอดครับ ตอนนี้แผนจังหวัดก าลังท านะครับ       
กองยุทธศาสตร์และแผนเราสามารถด าเนินการโดยส่งหนังสือไปที่อ าเภอ
แล้วอ าเภอจะได้รวบรวมส่งจังหวัด ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณนักวิชาการพัสดุครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง        

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2565 เรียนเชิญประธาน     
กรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่  1       
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่  7 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม การตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง       
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ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน          
ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ไม่มีผิดตก
ครับท่านประธาน  

ประธานสภาเทศบาล           มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี ข้าพเจ้าก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง   
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ด้วยครับ  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
ด้วยเรามีเรื่องด่วน ที่จะเสนอญัตติเข้าที่ประชุมในวันนี้ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้จัดสรรรถเกลี่ยดินให้กับเรา และขอให้ส่งรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า โดยมีมติเห็นชอบให้รับโอน         
ให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ภายในวันที่             
10 กรกฎาคม 2565 จึงด าเนินการขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล    
บะหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ตามประกาศอ าเภออากาศ
อ านวย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยวิสามัญ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า        สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้ยื่นค า
ร้องขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลบะหว้าพิจารณารับโอน
เครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี แต่มีสภาพยังพอใช้
งานได้จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากไม่ได้ก าหนด    
ในสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า นายอ าเภออากาศอ านวย          
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบล   
บะหว้า จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบค าสั่งจังหวัดสกลนคร    
ที่ 111/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่        
5 กรกฎาคม 2565-19 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีก าหนดไม่เกิน 15 วัน        
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ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ.2565 สภาเทศบาลต าบลบะหว้า จึงได้ด าเนินการ จัดประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 ในวันนี้ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล           4.1 ญัตติพิจารณารับโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (รถเกลี่ ยดินขนาดใหญ่  125 แรงม้าขึ้น ไป           
ยี่ห้อ MITSUBISHI/MG300) 

ประธานสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการขอรับโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถเกลี่ยดิน
ขนาดใหญ่ (125 แรงม้าขึ้นไป) ยี่ห้อ MITSUBISHI/MG300 จ านวน       
1 คัน เพ่ือน ามาใช้ในการก่อสร้างถนน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือ
ถนนดินประเภทอ่ืนๆ ใช้ปรับระดับพ้ืนที่ขรุขระ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ใช้เป็นเครื่องจักรกลในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบะหว้า 
หรือใช้ในงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของเทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6782 ลงวันที่    
11  พฤศจิกายน 2563 เรื่ อง  ข้อหารื อการปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 “1.กรณีข้อหารือเกี่ยวกับอ านาจของสภาท้องถิ่นในการรับเอา
พัสดุที่มีผู้ อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น เห็นว่า       
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ   

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ ส าหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุ ก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน     
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ        
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจาก    
ที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้ วยการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งและการบริหาร พัสดุภ าครั ฐ  พ .ศ .  2560          
หมวด 9 การบริหารพัสดุ ต่อไป” ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าเพ่ือพิจารณาต่อไป ครับ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม
เกี่ยวกับการพิจารณารับโอนรถเกลี่ยดินหรือไม่ครับ เชิญท่านดุสิต       
แดงวิเศษ  ครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 กระผมขอสอบถามครับ เราขอมติที่ประชุมสภาวันนี้ เพ่ือที่จะไป
ขอรับจัดสรร หรือ เราได้รับจัดสรรแล้วครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า     
เราได้รับเพียงแต่ต้องมีมติจากสมาชิกสภาเทศบาลของเรานะครับ ว่าเรา
จะรับหรือไม่ ตามระเบียบจะต้องมีมติจากสภาแนบไปเพ่ือให้เขาส่งมอบ
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกครับ ท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน      
อุ่มอาสา  สมาชิกสภา เทศบาลต าบลบะหว้ า  เขต เลื อ กตั้ งที่  1             
บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่  6  ขอให้ทุกท่าน ดู เอกสารในมือนะครับ        
ตามเอกสารรถเกรดดิน ที่เราจะรับโอน คือ ล าดับที่ 14 เป็นโอกาสที่ดี   
นะครับ ที่เทศบาลเราได้รับการพิจารณา ถ้าได้รับมาก็คงจะเป็นประโยชน์
ไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ 
ครับ 
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สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 กระผมว่ามีท้ังข้อดี ข้อเสียนะครับ  

 ข้อดี คือ เราได้รถเกรดมาเพ่ือพัฒนาเทศบาลของเรา 
 ข้อเสีย คือ เราต้องตั้งงบประมาณไว้ซ่อมแซม แต่ที่กระผมเป็นห่วง       

คือ พนักงานขับรถ ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเจ้าพนักงานประปาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องยนต์ ครับ   

เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ครับ 
เจ้าพนักงานประปา เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายสุทิวัส นิเทียน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน      
ตามเอกสารรถคันที่เราจะรับโอนนั้น อยู่ในระดับที่ยังพอใช้งานได้ ในการ
คัดแยกเครื่องจักรของกรมทางหลวงชนบท จะแบ่งเป็นเกรด A B C D   
รถคันนี้ อยู่ในเกรด C เป็นเครื่องจักรที่พอใช้งานได้ ถ้าเกรด A คือ 0-5 ปี 
หลังจากที่เราซื้อมาเครื่องจักรจะท างานได้เต็มประสิทธิภาพ เกรด B     
คือ หลังจาก 5-10 ปี ไปแล้ว ค่าครอบครองจะลดลง จะเหลือค่าใช้จ่าย  
ในการปฏิบัติงานอย่างเดียว เกรด C คือ จ าแนกออกมาว่าในปีหนึ่ง 
เครื่องจักรนี้ สามารถท างานได้ 1,440 ชั่วโมง จอดประมาณ 260 ชั่วโมง         
คือ ช่วงหน้าฝน ซ่อมบ ารุง 450 ชั่วโมง ใช้งาน 630 ชั่วโมง คือ เขายังใช้
งานอยู่ แต่เขามีเครื่องจักรอยู่หลายตัว ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณเจ้าพนักงานประปา เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า    
จากที่ท่าน สท.ดุสิต แดงวิเศษ ได้สอบถาม เกี่ยวกับพนักงานขับรถเกรด
นะครับ ตามที่ได้สอบถามข้อมูลในบ้านบะหว้า มีหลายท่านเคยท างานใน
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบางท่านมีความรู้  
ความสามารถในการขับรถเกรดดิน เท่าที่สอบถาม ท่านชื่อ  สม แต่ไม่
ทราบชื่อจริง ท่านมีความสามารถ ในการขับเครื่องจักรกลหนักครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ 
ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่  7  กระผมอยากสอบถามถึงวิธีการจ้างพนักงานขับรถและ
งบประมาณ ที่จะใช้จ้างพนักงานขับรถ ครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษ เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
กระผมอยากดูปริมาณงานก่อนนะครับ ในช่วงแรกเราอาจจะจ้างเหมา 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า บริการไปก่อน ดูความคุ้มค่า ถ้าภาระงานมากก็อาจจะจ้างประจ า      
ขอให้ท่านรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงถึงวิธีการจ้างครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  

 รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ขอน าเรียนเพ่ิมเติมกรณีการ
จ้างนะคะ แต่อยากจะขอพูดถึงรถเกรดที่เราก าลังจะรับโอน กรณีที่ส่วน
ราชการโอนมาให้เรานะคะ จะเข้าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 คือ กรณีวัสดุ 
พัสดุที่ ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ การซ่อมแซมเสียค่าใช้จ่ายมาก         
เขาจะโอนตัดจ่ายนะคะ 1.โอนให้หน่วยงานราชการอ่ืนก่อน เช่น 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะโอนให้ส่วนราชการ        
ใครประสงค์รับโอน ก็แจ้งความประสงค์ไป ขอให้ทุกท่านดูในเอกสารที่
ได้รับไปแล้วนะคะ ตามตาราง ล าดับที่ 14 เหตุผลที่โอน คือ หมดความ
จ าเป็นในการใช้งาน เนื่องจากมีจ านวนเพียงพอแล้ว ดังนั้น สภาพรถคันนี้
ก็น่าจะดีพอสมควร ดูตามเหตุผลแล้วนะคะ ส่วนการจ้างพนักงานขับรถ
เกรดดิน ต้องดูปริมาณงาน ว่าเราจ าเป็นต้องใช้งานมากน้อยแค่ไหน      
ถ้าเราใช้งานไม่เยอะ เราอาจจะเหมาเป็นงาน เช่น เกรดถนน 4 เส้น      
คิดค่าจ้างอาจจะเป็นรายวัน วันละ 500 บาท หรือจะจ้างเป็นรายเดือน 
เช่นปรับปรุงถนนลูกรังทั้งต าบล ก็อาจจะจ้างเขาทั้งเดือนเลย ในส่วนของ
การจ้างประจ า ต้องดูปริมาณงานและความคุ้มค่านะคะ ถ้าจ้างเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป ค่าจ้าง 9,000 บาท บวกค่าครองชีพอีก 1,000 บาท 
รวมเป็น 10,000 บาท เราสามารถจ้างเป็นงาน เป็นรายเดือน เป็นจ้าง
ประจ า ท าได้ทั้งหมดนะคะ ตามปริมาณงานค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านปลัดครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดมีข้อ
ซั กถาม อีก ไหมครั บ  ถ้ า ไม่ มี ก ระผมจะขอมติ ที่ ป ระชุ มนะครั บ             
ญัตติการขอรับโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถเกลี่ยดินขนาดใหญ่     
( 125  แร งม้ า ขึ้ น ไป )  ยี่ ห้ อ  MITSUBISHI/MG300  จ านวน  1  คั น           
เพ่ือน ามาใช้ในการก่อสร้างถนน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือถนนดิน
ประเภทอ่ืนๆ ใช้ปรับระดับพ้ืนที่ขรุขระ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
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สะดวกในการสัญจรไปมา ใช้เป็นเครื่องจักรกลในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพ่ือเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบะหว้า หรือใช้
ในงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของเทศบาลต าบลบะหว้า เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว6782 ลงวันที่           
11 พฤศจิกายน 2563 เรื่ อง  ข้อหารื อการปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 “1.กรณีข้อหารือเกี่ยวกับอ านาจของสภาท้องถิ่นในการรับเอา
พัสดุที่มีผู้ อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น เห็นว่า       
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    

ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ       
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

 ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ ส าหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุ ก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้ อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน     
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ        
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจาก    
ที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง      
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560          
หมวด 9 การบริหารพัสดุ ต่อไป” สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่าน
ใดเห็นชอบได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต      

แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 เมื่อเดือนที่ผ่านมา กระผมได้รับข่าวว่า รถกู้ชีพของเราประสบ
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อุบัติเหตุชนกัน กระผมอยากเรียนถามถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เทศบาลเป็นผู้จ่าย หรือคู่กรณีเป็นผู้จ่ายครับ ขอทราบรายละเอียดครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ขอให้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครับ 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายขวัญชัย ทองส่งโสม ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ของเราได้ไป
รับผู้ป่วยบ้านบะยาวใหญ่ และไปประสบอุบัติเหตุ ตรงถนนหน้าร้าน    
แนวกิน แถวๆ ปั๊มเอสโซ่ เป็นการชนแบบมีคู่กรณี เป็นคุณครูโรงเรียน
อากาศอ านวยศึกษา คู่กรณีทั้ง 2 เอารถไปไว้ที่สถานีต ารวจ เมื่อวันที่      
6 มิถุนายน 2565 นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้มอบหมายให้        
นายสุวิทยา ตองตาสี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและกระผม  

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          เป็นผู้ประสานคู่กรณีว่าจะตกลงกันอย่างไรที่สถานีต ารวจภูธรอากาศ
อ านวย เจ้าพนักงานต ารวจสอบสวนแล้วว่าคู่กรณีเป็นผู้ประมาท และต้อง
รับผิดชอบค่าซ่อม โดยให้อู่ช่างจ้อยประเมินราคา ค่าซ่อมรถอยู่ที่ 35 ,000 
บาท คู่กรณีเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด กระผมได้ท ารายงานว่ารถเราเกิด
อุบัติเหตุ และได้เอารถเข้าซ่อม รถซ่อมเสร็จเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะ
ครับ คู่กรณีได้จ่ายค่าซ่อมแซม และเราได้น ารถมาให้บริการประชาชน แต่
ช่วงที่ซ่อมก็ท าให้เราเสียโอกาสในการให้บริการประชาชน ขอน าเรียนที่
ประชุมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
ขออนุญาตเพ่ิมเติม สรุปว่า เทศบาลไม่ได้จ่ายค่าซ่อมรถนะครับ ในการ
ซ่อมตอนแรกว่าจะเคาะพ่นสี แต่ทางเราไม่ยอม ขอให้เขาเปลี่ยนอะไหล่
ทั้งหมด ในส่วนที่เสียหาย ให้เปลี่ยนใหม่จากบริษัทเป็นของแท้จาก   
บริษัทนิสสัน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 
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สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 ในส่วนนี้ ถึงแม้เราไม่ได้เสียค่าซ่อม แต่รถกู้ชีพเป็นรถที่ให้บริการ
ประชาชน เป็นรถที่หารายได้ มีค่าเสียเวลา 1 เดือน เพราะเสียโอกาส    
ในการให้บริการประชาชน ควรบวกค่าเสียเวลาเข้าไปด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
ในส่วนนี้เราได้ใช้รถเทศบาลเพื่อมาให้บริการในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินครับ 
ขอน าเรียนที่ประชุมครับ 

ประธานสภาเทศบาล รถกู้ ชี พ  กู้ ภั ย  เป็นที่ เ ชิ ดหน้ าชู ตา ของ เทศบาลของ เรานะครั บ                
ที่คอยช่วยเหลือให้บริการพี่น้องประชาชนในต าบลของเรา มีสามาชิกท่าน
ใดต้องการเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านอ าพร มาตราช 
ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายอ าพร     
มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 1 กระผมเห็นเด็กนักเรียนบ้านบะหว้า ทั้ง 3 หมู่ ไป-กลับ โรงเรียน
ในทุกๆ วัน ก็รู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัย เนื่องจากรถเยอะ กระผมอยาก
ให้ อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ไปช่วยดูแลเส้นทาง ช่วยโบก
รถ หลายหมู่บ้านก็มี อปพร. ไปช่วย อยากสอบถามถึงค่าตอบแทนครับ 
ว่าถ้าให้ อปพร. มาช่วยจะมีค่าตอบแทนให้ไหมครับ 

 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
ในเรื่องนี้กระผมขอหารือกันก่อนนะครับ ว่าเคยด าเนินการอย่างไรบ้าง        
มีระเบียบกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง ถ้าด าเนินการได้ เราก็จะรีบ
ด าเนินการ ขอน าเรียนที่ประชุมเพ่ือเป็นข้อมูล ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ เชิญท่านปรีชา สุดใจ 
ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายปรีชา 
สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย 
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หมู่ที่  4 กระผมอยากเรียนสอบถามเรื่องที่ท่าน สท.อ าพร มาตราช        
ได้กล่าวไปแล้วนะครับ เรื่องเวรยาม อปพร. ไม่ทราบว่าตั้งงบประมาณ    
ได้หรือไม่ได้ เพราะชาวบ้านเขาก็สอบถามมานะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล กระผมมีความเห็นด้วยกับท่าน สท.อ าพร มาตราช นะครับ ว่านักเรียนใน
ต าบลบะหว้าของเรามีเยอะ เวลาข้ามถนนก็เป็นห่วง เกรงว่าจะถูกรถชน 
ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า พิจารณาเร่งด่วนด้วยนะครับ     
เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด ครับ 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายสุวิทยา ตองตาสี  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ส่วนมากที่อ่ืนจะมี อปพร. ยืนประจ าหน้าโรงเรียนเพ่ืออ านวยความสะดวก 
อันดับแรก คือ โรงเรียนจะต้องท าหนังสือขอความอนุเคราะห์มาถึงท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า แล้วท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
จงึจะสั่งใช้ อปพร. ค่าใช้จ่ายก็จะเหมือนจ่ายเงิน อปพร. เข้าเวร 4 ชั่วโมง/
100 บาท ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/200 บาท 12 ชั่วโมงขึ้นไป/300 บาท        
ถ้าโรงเรียนไหนมีจุดเสี่ยงเยอะ ให้ท าหนังสือเข้ามาก่อนเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ อปพร. แล้วท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าจะสั่ง
ให้ด าเนินการตามระเบียบ ตามข้ันตอน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ  
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
โรงเรียนบ้านบะหว้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เท่าที่ทราบก็จะมีอาสา
จราจร ซึ่งได้รับการอบรมจากสถานีต ารวจภูธรโพนแพง บางครั้งก็เห็น    
มีเจ้าหน้าที่จราจรไปช่วย กระผมขอหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ      
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ ท่านใดมีข้อเสนออีก
หรือไม่ครับ เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 กระผมอยากขอพูดถึงเรื่องการกู้เงินมาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของเรา 
ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าเร่งปรึกษาหาข้อมูลว่าจะใช้
แนวทางไหน ที่จะสามารถกู้ได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ตามที่กระผมได้ไปอบรมของสันนิบาต เรื่ องเงินกู้ กู้ร้อยละ 2บาท/ป ี    
ถ้าเราเล็งเห็นเรื่องของการพัฒนา เราสามารถกู้ได้ เราก็ต้องมาจ าแนกท า
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เป็นโครงการต่างๆ เช่น ถนน ระบบน้ า ตลาด ถ้าเรากู้มาเพ่ือพัฒนาต าบล
ของเราก็น่าจะท าได้นะครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรื่อง
นี้เป็นเรื่องใหญ่ เราคงต้องหารือกันอีกหลายครั้ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
พ่ีน้องประชาชนให้มากที่สุด ต้องศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดให้ดีก่อน   
เพ่ือใช้ประโยชน์จากเงินก้อนนี้ได้อย่างทั่วถึง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน      

อุ่มอาสา  สมาชิกสภา เทศบาลต าบลบะหว้ า  เขต เลื อกตั้ งที่  1             
บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เราได้ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ และได้ลงพ้ืนที่ร่วมกับกองช่าง เพ่ือวัด
พ้ืนที่ ตามโครงการต่างๆ ที่เสนอเข้ามา บ้านสี่แยกบริบูรณ์ 2 โครงการ 
คือ เส้นถนนนายปัจจัย หรือปั๊มพีที เป็นถนนลูกรัง และเส้นทาง          
ทิศตะวันออกของวัดบ้านสี่แยกบริบูรณ์ เป็นถนนคอนกรีตไล่ไปถึงบ้านวัง
ม่วง เป็นถนนคอนกรีตเส้นบ้านนายค าแปลก เพ่ือนใบลี ถึง ห้วยม่วง    
เป็นรางระบายน้ า ของหมู่ 1 และ หมู่ 8 ศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า      
ส่วนบ้านบะยาวน้อยจะเป็นถนน และรางระบายน้ าบ้านบะยาวใหญ่เป็น
ถนนข้างวัดทางทิศตะวันออก และถนนในหมู่บ้าน 2 เส้น ก็อยากทราบ
ความก้าวหน้าของกองช่าง ว่าได้ประเมินราคาแต่ละโครงการไปถึงไหน
แล้ว และจะแล้วเสร็จทัน เพ่ือจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2566 ในช่วงเดือนสิงหาคม นี้หรือไม่ครับ ตามที่นายอาคม       
มุลิตา นายช่างโยธาช านาญงาน ท่านได้ค านวณตัวเลขให้ดังนี้  
เขต 1  
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เส้นบ้านนายค าแปลก เพ่ือนใบลี ถึง 
ห้วยม่วง งบประมาณ 254,000 บาท 

 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตข้างวัด บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่  3 
งบประมาณ 418,000 บาท 

 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านนายบัวพัน จามน้อยพรหม         
ถึง หมู่ 4 บ้านเม่นน้อย งบประมาณ 474,000 บาท 

 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านนายสายพิน เพริศแก้ว หมู่ 4 
งบประมาณ 144,000 บาท 
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เลขานุการสภาเทศบาล 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ข้างวัดบ้านสี่แยก หมู่ที่ 6 งบประมาณ 
618,000 บาท 

 6.โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง บ้านนายปัจจัย ถึง ข้างปั๊มพีที 420 เมตร 
งบประมาณ 176,300 บาท  
กระผมอยากสอบถามว่าการด าเนินการของกองช่างไปถึงไหนแล้ว และ
ตัวเลขถูกต้องหรือไม่ เพ่ือจะได้ไม่ต้องมาขอมติแก้ไข และจะได้ทันตามที่
ประชาชนรอคอยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล เชิญนักวิชาการพัสดุ ครับ 
นักวิชาการพัสดุ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายสุรเดช พลไชย ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ        
ขออนุญาตน าเรียนเบื้องต้น ถึง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล  เพ่ือด าเนินการในกิจการอ่ืนนะครับ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2/ปี 
ระยะเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 10 ปี วงเงินการให้กู้ กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของ
เงินฝากที่มีอยู่กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลให้ท าสัญญากู้เงินภายใน 
1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ท าสัญญากู้ยืมเงินแล้วให้ได้รับเงินกู้ภายใน 
1 ปี นับจากวันท าสัญญา หรือกรณีที่ทีการกู้เงินเพ่ือไปสมทบกับเงินอ่ืน 
ให้รับเงินกู้ได้ จนกว่าเทศบาลจะจ่ายเงินของเทศบาลครบ หลักเกณฑ์การ
พิจารณาสถานการณ์คลัง พิจารณาจากงบเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้นะครับ 

 1.งบพัฒนาไม่เกิน ปีละ 10 ล้าน ยอดช าระหนี้ ไม่เกิน 60% ของงบ
พัฒนา 

 2.งบพัฒนาเกิน ปีละ 10 ล้าน แต่ไม่เกิน 30 ล้าน ยอดช าระหนี้ต่อปี     
ไม่เกิน 70% ของงบพัฒนา 

 3.งบพัฒนาเกิน ปีละ 30 ล้าน ยอดช าระหนี้ต่อปี ไม่เกิน 80% ของงบ
พัฒนา ยอดช าระหนี้ต่อปี ที่ใช้พิจารณา ข้อ 1-3 ให้คิดจากยอดช าระหนี้
ขอกู้ใหม่ รวมกับยอดดังต่อไปนี้ 

 1.ยอดช าระหนี้กู้ เ งินทุนส่ ง เสริมกิจการเทศบาลสถาบันการเงิน          
และหน่วยงานอื่น ทุกสัญญาที่ยังไม่ได้มีการช าระหนี้ไว้ในโครงการ 

 2.ยอดช าระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สถาบันการเงิน       
และหน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงิน แต่ยังไม่ได้ท าสัญญา 

 ทั้งนี้ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่รวมหนี้ เงินกู้เพ่ือทุนหมุนเวียน กิจการ    
สถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า) ในกรณีที่เทศบาลไม่ผ่านหลักเกณฑ์การ
วิเคราะห์ฐานะการคลัง แต่มีเงินฝากสมทบทุนเหลืออยู่ให้กู้ได้ไม่เกินวงเงิน 
สมทบเงินกู้ส่งเสริมกิจการนั้น เอกสารประกอบเงินกู้นะครับ 

 1.หนังสือให้ความเห็นชอบเงินกู้จากจังหวัด 
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 2.รายงานการประชุมสภา 
 3.โครงการที่ขอกู ้
 4.แบบฟอร์มเงินกู ้
 5.แบบแสดงฐานะการคลัง ย้อนหลัง 3 ปี 
 6.แบบแสดงรายการข้อมูลการกู้ 
นักวิชาการพัสดุ 7.แบบแปลนโครงการที่กู้พร้อมประมาณการก่อสร้าง ยกเว้นเป็นแบบ

ก่อสร้าง ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8.คุณลักษณะของครุภัณฑ์ท่ีประสงค์ซื้อ 
 9.แผนผังแสดงแนวเขต 
 10.เอกสารอ่ืนๆ 
 เราต้อง ไปศึกษาจากผู้ รู้ ที่ ผ่ านการได้ รั บการอนุมัติ เ งินกู้มาแล้ ว           

เช่น เทศบาลต าบลแพด ต้องท าหนังสือเข้าไปเพ่ือขอข้อมูลมาศึกษาครับ 
ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่ เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล อยากทราบความเคลื่อนไหว โครงการ
ที่จะน าเข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ว่าทางกองช่าง ได้ด าเนินการถึงไหน ขอน าเรียนว่า เราได้
ด าเนินการอยู่ เราก าลังประสานขอช่าง จากเทศบาลอ่ืนให้มาช่วย       
ขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ 
ครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 กระผมเป็นห่วงครับ เพราะอีก 1 เดือน เราจะท าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายแล้ว อยากให้เตรียมความพร้อม เพราะเราตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ได้โครงการที่จะน าเข้าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว เหลือแต่การ
ประมาณการของกองช่าง อยากให้เร่งทันการณ์ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่าน สท.ดุสิต แดงวิเศษ ที่เป็นห่วงนะครับ เพราะตอนนี้เราขาด
บุคลากร คือ ช่าง ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เร่งสรรหาด้วย
นะครับ เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ขอให้นักวิชาการพัสดุ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการประสานงานกับช่างด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล    เชิญนักวิชาการพัสดุครับ  
นักวิชาการพัสดุ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายสุรเดช พลไชย ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ ในเรื่อง
ของความพร้อม ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า และท่านปลัดเทศบาล
ต าบลบะหว้า ก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับ เกี่ยวกับการประมาณราคา  

นักวิชาการพัสดุ โครงการท าแบบแปลนเบื้องต้น ได้ประสานด้วยวาจา และก าลังจะท า
หนงัสือไปจะขอให้ช่างต๋อง ช่างจากเทศบาลต าบลโพนแพง ซึ่งเป็นคนที่มี 

นักวิชาการพัสดุ ความรู้ ความสามารถ ได้ประสานให้มาช่วยประมาณการ เพราะเขามี
รูปแบบอยู่แล้ว ซึ่งทางผู้บริหารของเทศบาลต าบลโพนแพงก็ยินดีให้มา
ช่วย เบื้องต้นคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ได้ออกส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นแล้ว ส่วนของการประมาณราคาก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ฝากท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า พิจารณาสรรหาช่าง
มาประจ าที่ เทศบาลเราด้วยนะครับ เพราะอัตราก าลังเราขาดครับ       
เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ตั้งแต่ต าแหน่งว่าง เราก็ด าเนินการสรรหาอยู่ตลอดครับ ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองช่าง ที่มีการเปิดสอบไป ก็มีผู้สอบผ่านน้อย จัดสรรก็มา
ไม่ถึงเรา ส่วนต าแหน่งช่างโยธาที่พ่ึงว่างลง เราก็ประกาศไปแล้ว ก็ยังไม่มี
ผู้ติดต่อมา ก็พยายามสรรหาอยู่ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ เชิญท่าน สท.อ าพร      
มาตราช ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายอ าพร     
มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 1 กระผมเห็นด้วย อยากให้กู้มาก่อสร้างอาคารส านักงานครับ เพราะ
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลมา 2 สมัย ก็ยังเป็นหลังเดิม และสภาพก็ช ารุด 
ทรุดโทรม มากครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ครับ กระผมก็ เห็นด้วยนะครับ เพราะค่อนข้างคับแคบ เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า    
เป็นกรอบที่กระผมได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่กระผมได้เข้ามาท าหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ตั้งแต่แรก คือ เราจะต้องมีส านักงานใหม่ 
เราจะต้องได้โบนัส และพ่ีน้องต าบลบะหว้าจะต้องได้รับบริการอย่างสูงสุด 
เป็นนโยบายเบื้องต้นเลยนะครับ เราได้พูดคุยหารือกัน เรายังติดปัญหา 
เรื่อง สถานที่ ที่ดินเทศบาลยังไม่มีเอกสารอะไรเลย ยังไม่มีโฉนด ที่จะไป
ประกอบในการกู้ยืม ในหลักเกณฑ์การกู้ยืม จะต้องมีสถานที่ ที่จะก่อสร้าง 
สถานที่จะต้องมีโฉนด น.ส.ล. แต่เรายังไม่มีตอนนี้  ก าลั งให้นิติกร 
ด าเนินการอยู่ ได้ประสานที่ดินอ าเภอ และจังหวัด ถ้าสร้างในที่ราชพัสดุ
สามารถสร้างได้เลย แต่ต้องไปลงทุนใหม่ทั้งหมด เมื่อมีหนังสือแล้วจะต้อง
ไปจ้างออกแบบ จึงขอน าเรียนที่ประชุมเท่านี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ ท่านใดต้องการสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านค าพา นาขะมิ้น ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายค าพา 
นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 

สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ 2 ขอสอบถาม เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายรถเกรดดิน ที่เราจะรับ
โอนครับ ว่าใช้จ่ายจากงบส่วนไหนครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ขอให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกระผม นะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ เชิญนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางวิภารัตน์ ค าทองไชย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ขอน า เรียน เรื่ องของปฎิทินการจัดท า เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากนี้ 4 เดือน      
จะเป็นห้วงที่เราด าเนินการ เราก าลังเร่งจัดท ารายจ่ายประจ า ในส่วนของ
โครงสร้างพ้ืนฐานก็ได้ด าเนินการส ารวจแล้ว เหลือแต่ประมาณการ      
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และท าโครงการ เพ่ือจะได้เสนอญัตติภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565     
ซึ่งสมัยสามัญ สมัยที่สาม จะเปิดสมัย ในวันที่  11 สิงหาคม 2565       
เพ่ือรองรับการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 วาระที่ 1 รับหลักการ เมื่อรับหลักการแล้ว ก็จะมีระยะเวลา
การแปรญัตติมีช่วงการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ 

 วาระท่ี 2 คือ วาระการพิจารณา 
 วาระท่ี 3 คือ ลงมติ  
 หลังจากนั้นจะเสนอให้ท่านนายอ าเภอ ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามระเบียบ

งบประมาณ ได้ พิจารณาเห็นชอบด้วย ในร่ าง เทศบัญญัตินะคะ            
ถ้านายอ าเภอเห็นชอบก็จะส่งกลับมาให้ท่านประธานสภาเทศบาล ส่งให้
ท่านนายกประกาศใช้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ให้ทัน ภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 ในช่วงนี้ถ้ามีอะไรก็จะขอประสานงานกับทุกๆ 
ท่านนะคะ ขออนุญาตแจ้งเบื้องต้นเพียงเท่านี้ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ มีท่านใดต้องการเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่  7 กระผมขอฝากในการท างบประมาณ ขอให้ประสานกันด้วย      
นะครับ ในปีที่ผ่านมา เรามีการโอนงบประมาณบ่อย ขอเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงบ่อย ขอฝากให้ประสานงานกันครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ เชิญท่านอุทัย มาตราช ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านาย อุทัย       

มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 8 ขอฝากให้ช่วยควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้วยนะครับ เพราะเอาเหล็ก  

สมาชิกสภาเทศบาล ไปวางไว้ สนิมกินหมดแล้วครับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยังไม่ได้ท า       
แต่เอาของไปทิ้งไว้ ก็ขอฝากด้วยนะครับ     

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านอุทัย มาตราช ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า
ครับ   

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวังม่วง ได้มีหนังสือไปถึง    
ผู้รับจ้าง ให้ด าเนินการแล้วนะครับ เขาแจ้งว่า จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ    
ถ้าไม่เสร็จตามสัญญาจ้างก็จะต้องด าเนินการปรับตามสัญญาครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญท่านเลขานุการสภา
เทศบาลครับ 

 เลขานุการสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน      
อุ่มอาสา  สมาชิกสภา เทศบาลต าบลบะหว้ า  เขต เลื อกตั้ งที่  1             
บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ขออนุญาตแจ้งข่าวสารเพ่ิมเติมนะครับ จากที่
ได้ ไปประชุม วันที่  27 มิถุนายน 2565 ในวันที่  1 ตุลาคม 2565 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 168 แห่ง ในจังหวัดสกลนคร 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อีก สองหมื่นกว่าคน     
ก็จะถูกโอนมาเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นผู้ดูแล 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ข้าพเจ้านายอุทิศ           
ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอปิดการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
ครับ 
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