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

เมื่อวันที ่19 เมษายน 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 - ลา 
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 - ลา 
9 นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 - ลา 
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          9    คน  
ผู้ลาประชุม      จ านวน          3    คน 
ผู้ขาดประชุม      จ านวน          -   คน   
          

 ตรวจแล้ว 
1.นายดุสิต แดงวิเศษ 
2.นายปรีชา สุดใจ 
3.นายวิลัย วงสาเนาว์ 
4.นายถนอม งิ้วไชยราช 
5.นายอ าพร มาตราช 
6.นายพนมชัย ค าพิทักษ์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  การประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที ่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายณัฐพงศ์  ไตรโยธี นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ณัฐพงศ์    
2 นายวิระ  นิเทียน รองนายกเทศมนตรี วิระ  
3 นายบุญยงค์  ชาติห้าวหาญ รองนายกเทศมนตรี บุญยงค์    
4 นายเหงียม   เถาโคตรศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี เหงียม     
5 นายสมชัย  ไตรโยธี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมชัย    
6 นางสาวนงค์ลักษณ์  หุนติราช ผู้อ านวยการกองคลัง/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นงค์ลักษณ์    
7 นายวิระพงษ์  พิมพ์กลม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า วิระพงษ์    
8 นางวิภารัตน์  ค าทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/รักษาราชการแทน

หัวหน้าส านักปลัด 
วิภารัตน์    

9 นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิลาวัลย ์  
10 นางสาวนันทกา  สาระนาค นิติกรปฏิบัติการ นันทกา    
11 นางพรธิดา       นิเทียน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พรธิดา         
12 นายอดิเรก      งอยผาลา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อดิเรก    
13 นางสาวชลธิชา  เคี่ยงค าผง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ชลธิชา    
14 นางสาวกาญจนา วงวันศรี เจ้าพนักงานพสัดุช านาญงาน กาญจนา  
15 นายพงศสรร      ค ากองแพง นายช่างเขียนแบบช านาญงาน พงศสรร    
16 นายไชยอธิวัฒน์  ไชยปัญหา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ไชยอธิวัฒน์    
17 นายทรงยศ  วะเกิดเป้ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ทรงยศ    
18 นางสาวกรกนก โยปทุม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรกนก  
19 นายเกรียงไกร  ชัยรินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ เกรียงไกร    
20 นางสาวสุลลิดา แสนสุริวงค์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สุลลิดา  
21 นางสาวมณีรัตน์ ขันทะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ มณีรัตน์  
22 นายขวัญชัย    ทองส่งโสม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ ขวัญชัย      
23 นางสาวอศิวมล บุษราคัม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อศิวมล  
24 นางสาวทัศณีย์ สายธิไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทัศณีย์  
25 นางสาวสุพัฒตรา จารสีเพ็ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุพัฒตรา  
26 นางสาวสุจิตรา  ดาค า จ้างเหมาบริการ สุจิตรา    
27 นางสาวโยถิตกา   นาโควงค์ จ้างเหมาบริการ โยถิตกา  
28 นางสาวพิกุลทอง วะเกิดเป้ง จ้างเหมาบริการ พิกุลทอง  
29 นางสาวดารินทร์ ขวาไชย จ้างเหมาบริการ ดารินทร์  
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล   เรียน ผู้บริหารเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ก็ครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้านายอุทิศ 
ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า  สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  1/2565 วันที่           
19 เมษายน 2565 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 

   เรื่องที่ 1 ตามประกาศอ าเภออากาศอ านวย เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 ด้วย
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือพิจารณา
การร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในพ้ืนที่ เรื่อง สถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไม่เพียงพอและในฤดูฝนน้ าไหลเข้าท่วมพ้ืนที่
การเกษตรของชาวบ้าน ระบายน้ าไม่ทัน ท าให้น้ าท่วมขังเป็นเวลานาน 
ส่งผลกระทบให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย เพ่ือเป็นการบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ให้มีสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา และไม่ให้มีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่การเกษตร และเรื่องอ่ืนๆ ที่อยู่
ในกิจการสภาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้ก าหนดในสมัยประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า สมัยสามัญ นายอ าเภออากาศอ านวย พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลบะหว้า จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบค าสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 111/2565 ลงวันที่        
6 มกราคม 2565 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2565 มีก าหนด
ไม่เกิน 15 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 
7 เมษายน พ.ศ.2565 สภาเทศบาลต าบลบะหว้า จึงได้ด าเนินการ       
จัดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 ในวันนี้ ครับ 

     เรื่องที่ 2 สถานการณ์โควิด-19 ในพ้ืนที่ของเรายังคงระบาดอย่างหนักนะ
ครับ ท าให้วันนี้มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ลาประชุม 3 ท่าน  
1.นายดุสิต     แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 

   2.นายเนตรอนงค์  แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 2 
   3.นายอุทัย         มาตราช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต 1 
   เนื่องจากท่านเป็นผู้ป่วยที่รักษาตัวด้วยโรคโควิด-19 และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยง

สูงใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด -19 ก็ขอให้ท่านรักษาตัวให้หายเป็นปกติ      
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โดยเร็วนะครับ และขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ครับ                 
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก         

ครั้ งที่  1/2565  เมื่ อวันที่  22 กุมภาพันธ์  2565  เรียนเชิญคณะ      
กรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานการตรวจรายงานการ 

ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่               
22 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายพนมชัย    
ค าพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม การตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยแรก       
ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน          
ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ไม่มีผิดตกครับ
ท่านประธาน  

ประธานสภาเทศบาล           มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี ข้าพเจ้าก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รั บรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 
1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยครับ  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ  
ประธานสภาเทศบาล เรามีพนักงานเทศบาลที่เพ่ิงย้ายมา เพ่ือเสริมทัพท างานร่วมกันกับเรา

ให้บะหว้าเข้มแข็งมากขึ้นนะครับ ขอเชิญแนะน าตัว ครับ 
นักพัฒนาชุมชน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางพรธิดา นิเทียน ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคม ย้ายมาจากเทศบาลต าบลโพนแพง       
รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาท างานที่เทศบาลต าบลบะหว้า ค่ะ 

นักวิชาการเงินและบัญชี เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
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ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา เคี่ยงค าผง ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
สังกัด กองคลัง ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ยินดีต้อนรับนะครับ เชิญท่านต่อไปครับ 
เจ้าพนักงานธุรการ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายไชยอภิวัฒน์ ไชยปัญหา ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด กองช่าง ย้ายมาในต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน สังกัด กองคลัง ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้ามาท างานร่วมกันนะครับ 
 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล           4.1 ญัตติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 2 โครงการ 
ประธานสภาเทศบาล           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 512,500 บาท 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติใช้จ่ายเงินสะสม ตามโครงการดังต่อไปนี้ 
 1.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ป่าช้า บ้านบะหว้า หมู่ที่  7 

ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 
416,900.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 2.โครงการวางท่อระบายน้ าห้วยม่วง บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ต าบล     
บะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร เป็นจ านวนเงิน 95,600.00 
บาท (เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 รวมทั้งสิ้น 512,500.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)   

 พ.ศ.2561“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้       
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1)ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น 
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 การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้ อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น       
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพ้นไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะ
ยาว” เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 ขอให้ท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบล    
บะหว้า รายงานเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  

ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ขอรายงานเงินสะสมที่
สามารถน าไปใช้ได้ ค่ะ ตามบันทึกข้อความ 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้ามีด าริจะน าเสนอโครงการใช้จ่ายเงิน

สะสมต่อสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมตาม
อ านาจหน้าที่ 

 ข้อเท็จจริง 
 กองคลังได้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ด าเนินการตรวจสอบ 

พิสูจน์ยอดเงินสะสมของเทศบาลต าบลบะหว้า เพียงวันที่ 30 มีนาคม 
2565 รายละเอียดดังนี้ 

 เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
15,374,494.90 บาท 

 หัก -ส ารองตามระเบียบฯ ข้อ 89(3)                 13,030,240.00 บาท 
     -เงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย 1,831,000.00 บาท 
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 บวก -เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
 33,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ 546,254.90 บาท (ห้าแสนสี่หม่ืนหกพัน

สองร้อยห้าสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์) 
 ข้อกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
เป็นอันพ้นไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงสถานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะ
ยาว ขออนุญาตน าเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ ท่านประธาน 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ในข้อ
(1)ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
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บ าบัดความเดือดร้อนประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด ตรงนี้กระผม
อยากทราบว่าเรามีในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่ครับ 
ขอให้ช่วยชี้แจงด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางวิภารัตน์ ค าทองไชย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ช านาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด ขออนุญาตน าเรียน
เกี่ยวกับโครงการที่จะขอเสนอใช้จ่ายเงินสะสม ตามข้อ (1) ตามระเบียบ 

 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (1) ให้กระท า
ได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งโครงการที่จะขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมในวันนี้ เป็นปัญหาที่เป็นความเดือดร้อน ความต้องการของ
ประชาชนนะคะ ได้เสนอเข้ามา และได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในห้วง
ของปีงบประมาณ 2565 ทั้ง 2 โครงการค่ะ ท่านประธาน ขออนุญาต    
น าเรียนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา เท่านี้ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ ขอเข้าสู่ญัตติของเราเลย      
นะครับ ข้อ 4.1.1 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ป่าช้า บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร พ้ืน 112.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 14/2565 ก าหนดแล้วเสร็จ      
90 วัน เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  

 ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า    
จริงๆ แล้วโครงการในระเบียบวาระที่ 4.1.1 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ป่าช้า บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 เป็นโครงการที่สภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ต าบลบะหว้าได้อนุมัติไปแล้วนะครับ ตามวาระการประชุม สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปี 2565 หน้าที่ 18 โครงการที่ 7 นะครับ โครงการ
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ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ป่าช้า บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 
282,000 บาท ในโครงการนี้นั้น มีข้อบกพร่องบางจุดนะครับ จึงได้น าเข้า
ที่ประชุมสภาเทศบาลในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอให้ทุกท่านเปิดตาม
เอกสารที่ได้แนบให้ทุกท่านไปตามโครงการเดิม ขอให้เปิดไปที่หน้า ปร.4 
แผ่นที่ 2/3 และขอให้เปิดโครงการใหม่ ไปที่หน้า ปร.4 แผ่นที่ 2/3 
เช่นเดียวกันครับ จะได้เห็นตัวเลขอย่างชัดเจน ว่างบประมาณแตกต่างกัน
ในรายการที่ 3.7 เหล็กกล่องขนาด 1"X2" ที่ถูกต้อง จะต้องเป็น 2"X1" 
หนา 1.8 มิลลิเมตร จ านวน 32 ท่อน อันเดิมไม่ได้ลงราคาไว้ ท าให้ไม่มี
จ านวนเงินที่จะไปซื้อวัสดุ และรายการท่ี 3.8 เหล็กกล่อง ขนาด 1"X3" 

 ที่ถูกต้องจะต้องเป็น 3"X1" หนา 1.8 มิลลิเมตร จ านวน 40 ท่อน       
และรายการที่ 3.9 เหล็กกล่อง ขนาด 2"X4" ที่ถูกต้องจะต้องเป็น 4"X2" 
หนา 1.8 มิลลิเมตร จ านวน 28 ท่อน ราคาต่อหน่วยตามโครงการเดิม     
35 บาท ซึ่งดูจากราคาแล้วไม่น่าจะซ้ือได้ และจากการไปสอบราคาใน 

 รายการที่ 3.7 เหล็กกล่อง ขนาด 2"X1" หนา 1.8 มม. ราคา 480 บาท/
ท่อน 3.8 เหล็กกล่อง ขนาด 3"X1" หนา 1.8 มม. ราคา 790 บาท/ท่อน 
3.9 เหล็กกล่อง ขนาด 4"X2" หนา 1.8 มม. ราคา 850 บาท/ท่อน เมื่อ
รวม 3 รายการนี้ จะเป็นเงิน 70,760 บาท เมื่อพิจารณาจากแบบสรุปค่า
ก่อสร้าง จะพบว่าราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน 319 ,368.12 บาท 
รวม Factor F แล้วเป็นราคารวมค่าก่อสร้าง 416,967.00 บาท จึงขอ
เสนอเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาขออนุมัติในโครงการนี้ใหม่ จึงขอน าเรียน
ให้ที่ประชุมพิจารณา ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ครับขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ สมาชิกท่านใดมี
ข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่ครับ เชิญท่านค าพา นาขะมิ้น ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายค าพา    
นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอสอบถามทางกองช่างนะครับ ท าไมไม่ลงตัวเลขราคาครับ ไม่ได้
สอบถามราคามาก่อนหรือครับ  

ประธานสภาเทศบาล เชิญนายช่างเขียนแบบครับ 
นายช่างเขียนแบบ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายพงศสรร ค ากองแพง ต าแหน่ง นายช่างเขียนแบบช านาญงาน 
ตามโครงการเดิม ลงราคาตามราคากลาง แต่ราคาสินค้าปรับขึ้นท าให้ไม่
สามารถด าเนินโครงการได้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  

 ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เป็น
ความผิดของกระผมเองครับ ก่อนที่จะอนุมัติโครงการ ไม่ได้ดูในส่วนนี้ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า อย่างละเอียดประกอบกับต้องเร่งท าโครงการต่างๆ เพ่ือให้ทันเข้าที่
ประชุมสภา ท าให้เกิดข้อผิดพลาด ก็ต้องขออภัยด้วยครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 4.1.1โครงการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์ป่าช้า บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ต าบลบะหว้า อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร 
พ้ืนที่ 112.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด 
แบบเลขที่ 14/2565 ก าหนดแล้วเสร็จ 90 วัน สมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม
อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า
ท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาเทศบาล 4.1.2 โครงการวางท่อระบายน้ าห้วยม่วง บ้านบะยาวน้อย หมู่ ที่  5 

ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ท่อระบายน้ า คสล.
(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00X1.00 เมตร จ านวน 2 ช่องๆ 
ละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนดเลขที ่
16/2565 ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
โครงการวางท่อระบายน้ าห้วยม่วงนี้ก็สืบเนื่องมาจากในปีที่แล้ว ประชาชน
บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ได้ร้องเรียนกับทางอ าเภอนะครับ ว่าพ้ืนที่บริเวณ
ไร่นาน้ าท่วมขัง ท าให้พืชผลเสียหาย ท่านนายอ าเภออากาศอ านวยจึงได้
นัดหมายก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลต าบลบะหว้า ได้ร่วมกันลงพ้ืนที่
ตรวจสอบบริเวณที่ได้รับความเดือดร้อน ก็จะพบปัญหาน้ าท่วมขังหลาย
พ้ืนที ่ทีไ่ด้รับความเสียหาย ท่านนายอ าเภอจึงให้เทศบาลช่วยแก้ไขปัญหา
นี้ด้วย การท าโครงการในการช่วงท าเทศบัญญัตินั้น เราด าเนินการไม่ทัน 
จึงได้ด าเนินการขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2565 เพ่ือที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หมู่ที่ 5 
บ้านบะยาวน้อย สาเหตุเกิดจากทางอ าเภอมีโครงการไปท าร่องคอนกรีต 
เพ่ือระบายน้ า แต่ท าร่องคอนกรีตสูงกว่าระดับน้ าที่จะระบายให้ประชาชน 
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สูงกว่าต้นข้าว ท าให้น้ ามีระดับสูง ท าให้เกิดน้ าท่วมข้าวกล้าของพ่ีน้อง    
ในการแก้ไขปัญหา ทางคณะผู้บริหารร่วมกับทางกองช่างได้ลงพ้ืนที่ ไปดู
สถานที่ จะแก้ไขอย่างไร เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น คือการ
ท าท่อระบายน้ า เพ่ือลดระดับน้ าลงไป วางท่อระบายน้ า เป็น 2 แบบ 
แบบละ 10 ท่อน เพ่ือท าการระบายน้ าออกให้ทัน จึงขออนุมัติที่ประชุม 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยตั้งงบประมาณไว้ 95,600 
บาท จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม
หรือไม่ครับ เชิญท่านอ าพร มาตราช ครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายอ าพร      
มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 1 อยากเรียนถามท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า การลงท่อเราท า
แบบปิด-เปิด ได้หรือไม่ครับเวลาน้ าน้อย เราก็ปิด เวลาน้ ามามากเราก็เปิด
เพ่ือระบายน้ าครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านอ าพร มาตราช เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า    
ตอนแรกก็พิจารณาว่าจะท าที่ปิดเปิด เพ่ือที่จะให้มีการรักษาระดับน้ าไว้ 
ตอนแรกก็ว่าจะเอาแผ่นซีแพคมากั้น ท าเป็นที่ ปิด-เปิด แต่ก็ได้พิจารณา
ร่วมกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ไปดูแล ใครจะไปปิด-เปิด ประกอบด้วยแผ่นซี
แพคนั้นหนัก ถ้าน้ ามาแรงก็อาจจะทับท าให้เกิดอันตรายได้ ถ้าเป็นไม้ก็ไม่
คงทนถาวร แต่ระดับที่เราจะวางท่อ ก็คือระดับที่จะท าให้รักษาระดับน้ า
ไม่ให้เกิดการท่วมขัง และไม่ท าลายผลผลิต และคิดต่อว่าถ้าเราใช้บล็อค
ตามเกรดที่ทางกรมชลประทานใช้ ลองสอบถามราคาดูแล้ว ถ้าใส่อันละ
ท่อ อันหนึ่งก็เกือบแสน เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า จึงใช้ท่อเพ่ือแก้ไขปัญหา     
ในเบื้องต้น หน้าฝนก็ใกล้เข้ามาแล้ว  เราจะต้องรีบด าเนินการครับ       
เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในเบื้องต้นก่อน ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถาม
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 4.1.2 โครงการวางท่อระบายน้ าห้วยม่วง 
บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร ท่อระบายน้ า คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00X1.00 เมตร จ านวน 2 ช่องๆ ละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน ตามแบบ
เทศบาลต าบลบะหว้าก าหนดเลขที่ 16/2565 ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน 
ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ  
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มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเข้าสู่วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอ หรือไม่ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี

ต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
ขอหารือนะครับ เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกี่ยวกับน้ า
อุปโภค บริโภค ของบ้านเม่นน้อย ปกติแล้วจะมีระบบประปาของหมู่บ้าน 
ที่บริหารจัดการเอง แต่ 3-4 วันที่ผ่านมา ทางผู้ใหญ่บ้านได้มาปรึกษาว่า 
ระบบประปาของหมู่บ้านไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ เกิดความเสียหาย  

 ไม่มีผู้บ ารุงรักษา ไม่มีคนดูแล จึงมาขอขยายเขตประปากับเทศบาล
ต าบลบะหว้าเพ่ือให้บริการประชาชน บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ทราบว่าทาง 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เทศบาลเราได้เดินท่อเมนไปจนถึงหน้าวัด อยากสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะ
ครับว่า ถ้าเราเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อน โดยไปเชื่อมเข้ากับท่อเมน
เดิม ในการจัดเก็บค่าน้ า คงจะด าเนินการได้ โดยเราจะต้องไปประชาคม 
ว่าสามารถด าเนินการตรงนี้ได้ไหม เท่าที่สอบถามทางผู้ใหญ่บ้าน ทราบว่า
มีผู้คัดค้าน เพียง 2-3 คน นอกนั้นก็อยากได้รับความช่วยเหลือจาก
เทศบาล จึงอยากเรียนถามนะครับว่าถ้าเราไปด าเนินการ บริการเชื่อม
ส่วนที่เราได้เดินท่อเมนไปแล้ว จะท าได้หรือไม่ครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนสอบถามท่าน สท.ปรีชา สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขต 1 บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 เนื่องจากท่านเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย 
นะครับ คงจะทราบปัญหาเป็นอย่างดี เชิญครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายปรีชา สุดใจ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 

 กรณีน้ าประปาบ้านเม่นน้อย แต่ก่อนจะมีแค่ 1 ที่ เพราะน้ าลึก 70 กว่า
เมตร ซัมเมิร์สไหม้ทุกปี ปีนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับ ถังก็ช ารุด บ่อที่ 2 จาก
ของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ าไม่พอใช้ น้ าลึก 

 ท าให้ซัมเมิร์สไหม้ทุกปี และยังไม่ได้ถ่ายโอนมาให้เทศบาล ชาวบ้านจึงไม่
ยินยอม กระผมอยากให้ทางเทศบาลต าบลบะหว้าออกไปประชาคม 
เพราะยังมีผู้ไม่ยินยอมอยู่ ถ้าออกไปประชาคมท าความเข้าใจร่วมกัน 
ชาวบ้านต้องยินยอมแน่ครับ ขออนุญาตน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณ ท่านปรีชา สุดใจ ครับ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลต าบล  
บะหว้า ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน      
อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่  1 บ้าน          
สี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 เพ่ิมเติม จากปัญหาระบบประปา ของหมู่ที่ 4    
บ้านเม่นน้อย นะครับ กระผมได้เข้าไปประชุมร่วมกับผู้น าชุมชน ร่วมกับ
ท่าน สท.ปรีชา สุดใจ ก็ยังมีหลายท่าน ที่ยังมีความคิดเดิมๆ นะครับ ว่า
บริหารเองได้ จัดการเองได้    แต่พอเกิดปัญหาแล้ว โยนให้ผู้น าชุมชน 
และกรรมการ อยากขอให้ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า นัดวันลงไป
ประชาคมท าความเข้าใจกับประชาชน ส่วนมากค่อนข้างจะมีความรู้แบบ
ใหม่ อยากให้ทางเทศบาลต าบลบะหว้าไปดูแลเรื่องประปา เรื่องน้ า
อุปโภค แท้งคเ์ก็บน้ าที่เป็นลูกบอลเก่า ถ้าเข้าฤดูฝนหรือลมแรง มีโอกาสที่
จะล้มลงมา และระบบไฟฟ้า ก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อประชาชน ที่
สัญจรไปมา จึงอยากขอฝากท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เพียงเท่านี้
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า    
และมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องการขยายเขตประปา คือทางโสกหมู เส้นทาง  

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า บะหว้า- บะยาวน้อย มีความต้องการที่จะใช้น้ าประปา ก็คงจะน าเรื่องนี้
เข้าที่ประชุมสภาอีกครั้ง รายละเอียดจะได้น าเรียนท่านอีกครั้งนะครับ       
ขอน าเรียนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ก็ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้านะครับ ที่เป็นห่วงเป็นใยพ่ี
น้องประชาชนนะครับ เชิญท าแผน ท าโครงการเพ่ือน าเข้าประชุม      
สมัยหน้าได้เลยครับ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอในวาระอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
เชิญท่านวิระ นิเทียน ครับ 

รองนายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายวิระ นิเทียน ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรื่อง
แหล่งน้ าที่เราได้พูดคุยหารือกัน ที่เราไปพบข้อมูล ก็คือ ฝายน้ าล้นต่างๆ 
หลายแห่งช ารุดมาก ไม่สามารถซ่อมแซมได้ คงจะต้องตั้งงบประมาณ
ก่อสร้างใหม่ในที่เดิม หรือที่ใกล้เคียง เช่น ใกล้ๆ นาท่าน สท.อ าพร       
มาตราช วังอีแล หรือ ฝายน้ าล้นห้วยแมวโพง ก็ช ารุดมาก ถ้าเรามีการ
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ซ่อมแซมโดยใช้วัสดุ ที่มีคุณภาพดี คือผ้า PE พลาสติก PE  ถ้ามีการ
น าเอาผ้าพลาสติก PE ที่มีความทนทานพอสมควร น ามาซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น โดยท าคันดินแล้วเอาผ้า PE มาคลุม น่าจะเป็นแหล่งที่เก็บกักน้ า  

 ให้พ่ีน้องได้ใช้ทางการเกษตร หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า ในส่วนนี้
กระผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ งบประมาณก็คงไม่มาก ก็อยากฝากไว้ให้ที่
ประชุมช่วยพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านรองวิระ ที่ได้เสนอแนวคิดการเก็บกักน้ ามานะครับ กระผมว่า
ถ้าซ่อมปีนี้คงไม่ทัน ปีหน้าคงต้องด าเนินการกั้นโดยด่วนนะครับ สมาชิก
ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านปรีชา สุดใจ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายปรีชา สุดใจ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 
กระผมขอเสนอแนะ จากที่ท่านรองวิระได้เสนอมานะครับ การซ่อมแซม
น่าจะไม่แข็งแรงเพียงพอ ทางบ้านกระผมเป็นฝายน้ าล้น มีการวาง
กระสอบทราย ในหน้าแล้งรถวิ่งก็พัง ขอให้มีโครงการท าฝายน้ าล้นไปเลย
ครับ ได้ปีละบ้านก็ดีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณ ท่านปรีชา สุดใจ ครับ ท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
 ถ้าไม่มี ข้าพเจ้านายอุทิศ  ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 

ขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่  1  ครั้ งที่  1           
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ครับ 
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