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

เมื่อวันที ่31 พฤษภาคม 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 
          นายปรีชา สุดใจ 

นายถนอม งิ้วไชยราช 
นายอ าพร มาตราช 
นายพนมชัย  ค าพิทักษ์ 
นายดุสิต แดงวิเศษ 
นายวิลัย วงสาเนาว์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  การประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามญั สมัยท่ีสอง วันที ่ 31 พฤษภาคม 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 นางปิยะดา ราชบุญเรือง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ปิยะดา  
8 นายสุวิทยา  ตองตาสี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุวิทยา    
9 นายเกรียงไกร  ชัยรินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ เกรียงไกร    
10 นางวิภารัตน์  ค าทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ วิภารัตน์    
11 นางสาวมณีรัตน์  ขันทะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ มณีรัตน์    
12 นายขวัญชัย  ทองส่งโสม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ ขวัญชัย    
13 นายสุรเดช  พลไชย นักวิชาการพัสดุช านาญการ สุรเดช    
14 นางสาววิลาวัลย์  จามน้อยพรหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิลาวัลย์    
15 นางสาวอศิวมล  บุษราคัม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อศิวมล    
16 นายอดิเรก      งอยผาลา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อดิเรก     
17 นางสาวสมพร  บุญราช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สมพร    
18 นางพรธิดา     นิเทียน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พรธิดา       
19 นางสาวนันทกา สาระนาค นิติกรปฏิบัติการ นันทกา  
20 นายนิคม      มุลิตา นายช่างโยธาช านาญงาน นิคม    
21 นายสุทิวัส     นิเทียน เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน สุทิวัส  
22 นายทรงยศ  วะเกิดเป้ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ทรงยศ    
23 นายเมธาวี   สุขจันดา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เมธาวี    
24 นางสุพัตรา  แก้วก่า ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 สุพัตรา  
25 นางมันทนา  จารศรีเพ็ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 มันทนา  
26 นางสาวกรกนก  โยปทุม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรกนก    
27 นางสาวทัศณีย์  สายธิไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทัศณีย์  
28 นางวันวิษา   ศรีบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วันวิษา     
29 นางสาวสุลลิดา  แสนสุริวงค์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สุลลิดา    
30 นางสาวสุจิตรา  ดาค า จ้างเหมาบริการ สุจิตรา    
31 นางสาวโยธิกา  นาโควงค์ จ้างเหมาบริการ โยธิกา    
32 นางสาวชลธิชา เคียงค าผง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ชลธิชา  
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33 นางสาวกัญญาวีร์ ศรีหนองแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กัญญาวีร์  
34 นายสมศักดิ์ ผาสุข นักการภารโรง สมศักดิ์  
35 นางสาวฉัตรกมล  ดันมีแก้ว แม่บ้าน ฉัตรกมล    
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เริ่มประชุม    09.30 นาฬิกา 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล   เรียน ผู้บริหารเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ก็ครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้านายอุทิศ 
ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่  1/2565 วันที่           
31 พฤษภาคม 2565 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 

   เรื่องที่ 1เรื่องโควิด-19 ที่ก าลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ขอให้ทุกท่านดูแล
รักษาสุขภาพ และใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือที่ป้องกันตัวเองจากโรคโควิด
ด้วยนะครับ 

     เรื่องท่ี 2 เป็นเรื่องดีของเทศบาลต าบลบะหว้านะครับ ที่เราได้รับโอนย้าย
ข้าราชการมาใหม่หลายท่าน เพ่ือมาท างานร่วมกับเรา ท่านแรก คือ 

   1.นายสุวิทยา ตองตาสี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด เชิญแนะน าตัว ครับ 
หัวหน้าส านักปลัด   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
กระผมนายสุวิทยา ตองตาสี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ต าแหน่งเดิม 
คือ หัวหน้าฝ่ายปกครอง จากเทศบาลต าบลโคกสีครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ยินดีต้อนรับครับ ท่านต่อไป คือ นางปิยะดา ราชบุญเรือง ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา ขอเชิญแนะน าตัวครับ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่ เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ดิฉันนางปิยะดา ราชบุญเรือง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา     
ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี ยินดีและเป็นเกียรติที่ได้
ร่วมงานกับทุกท่านค่ะ  

ประธานสภาเทศบาล   ยินดีต้อนรับครับ ท่านต่อไป คือ นายสุรเดช พลไชย ต าแหน่ง นักวิชาการ
พัสดุช านาญการ เชิญแนะน าตัวครับ 

นักวิชาการพัสดุ   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
กระผมนายสุรเดช พลไชย ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ ย้ายมา
จากเทศบาลต าบลโพนแพง ขอฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานกับทุกคนด้วย   
นะครับ  

ประธานสภาเทศบาล   ยินดีต้อนรับครับ ท่านต่อไปคือ นายนิคม มุลิตา ต าแหน่ง นายช่างโยธา
ช านาญงาน เชิญแนะน าตัวครับ  
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นายช่างโยธา   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
กระผมนายนิคม มุลิตา ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน ขอฝากเนื้อ
ฝากตัวด้วยนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1        

ครั้ งที่  1/2565 เมื่อวันที่  19 เมษายน 2565 เรียนเชิญประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานการตรวจรายงานการ 

 ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่1 เมื่อวันที่               
19 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต        
แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่  7 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม การตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1     
ครั้ งที่  1 เมื่อวันที่  19 เมษายน 2565 คณะกรรมการทั้ง  6 ท่าน             
ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ไม่มีผิดตก
ครับท่านประธาน  

ประธานสภาเทศบาล           มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี ข้าพเจ้าก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1     
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ด้วยครับ  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ  
ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอเรื่องเพ่ือทราบไหมครับ ถ้าไม่มี ต่อไปเข้าสู่ระเบียบ   

วาระท่ี 4 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล           4.1 ญัตติการขอรับโอนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 

 ขอเสนอญัตติการขอรับโอนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 
เนื่องจากนางสุพัตรา แก้วก่า ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ได้ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เพราะประปา
หมู่บ้านได้มีการช ารุดเสียหาย ซึ่งงบประมาณในหมู่บ้านไม่เพียงพอในการ
แก้ไขปัญหา ในมติที่ประชุม ชาวบ้านได้เข้าใจปัญหา ปรากฏว่ามีมติ
รับรองในการประชุมครั้งนี้ ผู้น าพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน มีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้โอนระบบประปาหมู่บ้านให้กับเทศบาลต าบลบะหว้าเป็นผู้ดูแล 
และด าเนินงานเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4  

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ไ ป ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย                    
ที่ มท 0808.2/ ว6782 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อหารือการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 “1. กรณีข้อหารือเกี่ยวกับอ านาจของสภา
ท้องถิ่นในการรับเอาพัสดุที่มีผู้ อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 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 กรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุ
มาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ 
ต่อไป” เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือพิจารณาต่อไป 
ครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ สมาชิกสภาเทศบาล    
ท่านใด มีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านดุสิต       
แดงวิเศษ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 ขอสอบถามเกี่ยวกับการรับโอนระบบประปาบ้านเม่นน้อย         
ไม่ทราบว่าเรารับโอนเฉพาะส่วนของโครงสร้าง หรือรับเอาหนี้สินผูกพัน
มาด้วยหรือไม่ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า     
ในส่วนที่รับโอนก็มีรายละเอียดตามเอกสารนะครับ ส่วนเรื่องของหนี้สิน    
ก็ขอให้นางสุพัตรา แก่วก่า ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ได้เป็นผู้ตอบ
ค าถามนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้ทุกท่าน      
ในที่ประชุมได้รับทราบด้วยนะครับ 

ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ดิฉันนางสุพัตรา แก้วก่า ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ในส่วนการ
ด าเนินงานของประปา หมู่ที่ 4 บ้านเม่นน้อย ต าบลบะหว้า วันนี้ก็จะมอบ
กิจการประปาทั้งหมดให้ทางเทศบาลเข้าไปด าเนินการ ในส่วนการ
ซ่อมแซม การจัดเก็บค่าน้ าการขยายเขตประปา ให้ชาวบ้านมีน้ าใช้ได้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนนะคะ ในส่วนของหนี้สินไม่มีนะคะ หนี้สินเป็นศูนย์ค่ะ 
ขอมอบกิจการทั้งหมดให้เทศบาลต าบลบะหว้า เข้าไปด าเนินการค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ครับ ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 มากครับ ที่ท่านได้ให้
ข้อมูลมานะครับ ท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผม    
ขอมติที่ประชุมครับ 4.1 ญัตติการขอรับโอนระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
เม่นน้อย หมู่ที่  4 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ       
ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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ประธานสภาเทศบาล 4.2 ญั ต ติ ก า ร ข อ รั บ โ อ น สิ น ท รั พ ย์ ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการขอรับโอนสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในกิจกรรม
ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ในกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 3,650 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
งบประมาณ 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือให้
การปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6782 
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 “1. กรณีข้อหารือเกี่ยวกับอ านาจของสภาท้องถิ่นในการรับ
เอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น เห็นว่า      
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ       
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเก่ียวกับการพัสดุ ส าหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด 

 จ้างหรือการบริหารพัสดุ ก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป             
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็น 

 ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุ
มาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
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จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ 
ต่อไป”  เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือพิจารณาต่อไป 
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัย อยากสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 4.2 ญัตติการขอรับโอนสินทรัพย์ของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะ
ด้วย ครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล 4.3 ญัตติการคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ต าบลบะหว้า 
 เดิม 1.นายดุสิต แดงวิเศษ 2.นายอุทัย มาตราช 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบะหว้า ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่ ง ช าติ  เ รื่ อ ง  หลั ก เ กณฑ์ เ พ่ื อ สนั บสนุ น ให้ อ ง ค์ ก รปกครอ ง               
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ     
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 

 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย  
   (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมอบหมาย จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
  เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์ กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน 
และแจ้งให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตทราบต่อไป 

  ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง เมื่อครบก าหนดวาระ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ตามวรรคหนึ่ งแล้ ว  หากยั งมิ ได้มีการคัด เลือกก รรมการขึ้น ใหม่             
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่ เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน
เก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง ในกรณีที่กรรมการตาม
วรรคหนึ่ ง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือก 
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ต าแหน่ง
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กรรมการนั้นว่างลง ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนดในข้อ 12 วรรค
สามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระท่ีเหลือ  ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการที่
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการ
คัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในการนี้                  
ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ ในกรณี     
ที่กรรมการตามข้อ 12 (3) ว่างลงโดยมิใช่เหตุพ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่     
ข้อ 14 กรรมการตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) 
นอกจาก การพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้ พ้นจากต าแหน่ง                      
ในกรณีดังต่อไปนี้ (7) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์
ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
อิสระในท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการคัดเลือกกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบล         
บะหว้าได้มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า จ านวนสองคน 
เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้าในวาระ
ต่อไป หลังจากคณะกรรมการกองทุนฯ ครบวาระในวันที่ 30 เดือน
กันยายน พ.ศ.2565 เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า       
เพ่ือพิจารณาต่อไป ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เชิญนักวิเคราะห์นโยบาย    
และแผน ครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ดิฉันนางวิภารัตน์ ค าทองไชย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ขออนุญาตเรียนชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือสร้างความเข้าใจก่อนที่จะมีการเลือก      
นะคะ ส าหรับญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้เสนอเมื่อซักครู่ 
เป็นญัตติ การเสนอให้มีการคัดเลือกกรรมการกองทุนหลั กประกัน   
สุขภาพ จ านวน 2 ท่าน ขอให้ท่านดูเอกสารชุดที่ 4.3 ประกอบนะคะ           
ค าสั่งเทศบาลต าบลบะหว้า ที่ 229/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลบะหว้า โครงสร้างของ
คณะกรรมการกองทุนเป็นไปตามประกาศ จะมีที่ปรึกษา คณะกรรมการ 
จะประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ตัวแทนสภาท้องถิ่น 2 คน  
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 คน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 2 คน ผู้แทนหมูบ้าน 5 คน 
ปลั ด เทศบาล เป็ น เ ลขานุ กา ร โดยต า แหน่ ง  ง านสาธารณสุ ข ที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย 1 ท่าน และผู้อ านวยการกองคลังเป็น
กรรมการ โครงสร้างนี้เป็นไปตามประกาศของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปี 2561นะคะ ที่ ให้ท้องถิ่นมีคณะกรรมการ  เมื่อ
ประกาศออก ปี 2561 คณะกรรมการก็จะมีวาระ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 
30 กันยายน 2565 เมื่อมีการเลือกตั้ง ปี 2564 กรรมการในส่วนของ
ตัวแทนสภาท้องถิ่นก็หมดวาระลง และได้มีการคัดเลือกท่านดุสิต       
แดงวิเศษ และท่านอุทัย มาตราช มาด ารงต าแหน่ง ในวาระเท่าที่เหลืออยู่ 
ให้ครบ 4 ปี จนถึง 30 กันยายน 2565 ญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบล   
บะหว้าเสนอนี้ เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการ 2 ท่าน เพ่ือให้สภา
เทศบาลต าบลบะหว้ามอบหมายที่จะเตรียมการเป็นคณะกรรมการชุด
ต่อไป สาเหตุที่ต้องมีการเตรียมการนั้น เนื่องจากว่าโครงสร้างของ
คณะกรรมการกองทุนนั้น มาจากทุกภาคส่วน การสรรหาค่อนข้างจะมี
ก าหนดเวลา อย่างเช่น จากสมาชิกสภา ก็ต้องรอสภาเปิดสมัยประชุม    
จึงจะได้ตัวแทนมา 2 ท่าน ทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ก็ต้องมีการประชุมกัน เพ่ือคัดเลือกมา 2 ท่าน ตัวแทน
หมู่บ้านก็ต้องประชาคม คัดมา 9 หมู่บ้าน และคัดเหลือ 5 ท่าน เมื่อได้
ตัวแทนจากทุกภาคส่วนแล้ว ก็ต้องมีการจัดประชุม เพ่ือเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
ก็จะได้คณะกรรมการชุดนี้ ตามค าสั่งที่ 229/2564 เพ่ือให้การปฏิบัติ     
มีคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครบถ้วน ก็จะได้ด าเนินการสรรหา
ในช่วงนี้ เพ่ือให้ 1 ตุลาคม 2565 เราได้คณะกรรมการชุดใหม่ เพ่ือพร้อม
ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีความส าคัญ
ในการดูแลพ่ีน้องประชาชน ต าบลบะหว้าของเรา อย่างเช่น ช่วงวิกฤต    
โควิดที่ผ่านมา ก็ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ให้สภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าได้คัดเลือกทีละคน และมีมติเห็นชอบมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในวาระต่อไป ในค าสั่งที่ 229/2564   
จะสังเกตว่ามีท่าน สท.ค าพา นาขะมิ้น เป็นตัวแทนจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งในคณะกรรมการชุดใหม่ ท่านจะได้
เข้ามาเป็นกรรมการอีกหรือไม่ก็แล้วแต่ทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จะพิจารณานะคะ ส่วนตัวแทนหมู่บ้านก็จะมีท่าน 
สท.ปรีชา สุดใจ ซึ่งเดิมท่านได้รับความไว้วางใจ จากตัวแทนหมู่บ้านเพ่ือ
เข้ามาท าหน้าที่ จึงขอน าเรียนข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า ค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เสนอกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านที่ 1 ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่ เคารพ ข้าพเจ้านาย วิลัย        
วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่ 9 ขอเสนอนายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า  

สมาชิกสภาเทศบาล    เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า      
เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายค าพา    
นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า      
เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เสนอกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านที่ 2 ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่ 2 ขอเสนอนายอุทัย มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า      
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน      

อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านสี่แยก
บริบูรณ์ หมู่ที่  6 ขอรับรองนายอุทัย มาตราช สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายถนอม      
งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง
หมู่ที่ 8 ขอรับรองนายอุทัย มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 



14 
 

เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลบะหว้า ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ก็ได้กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า            
ทั้ง 2 ท่าน ครบตามท่ีก าหนดแล้วนะครับ 

 1.นายวิลัย วงสาเนาว์ เสนอ นายดุสิต แดงวิเศษ เป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านที่ 1 

 ผู้รับรองท่านที่ 1 คือ นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ 
 ผู้รับรองท่านที่ 2 คือ นายค าพา นาขะมิ้น 

2.นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ เสนอ นายอุทัย มาตราช เป็นกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านที่ 2 
ผู้รับรองท่านที่ 1 คือ นายวิมาน อุ่มอาสา 

     ผู้รับรองท่านที่ 2 คือ นายถนอม งิ้วไชยราช 
ประธานสภาเทศบาล กระผมขอมติที่ประชุม ครับ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด

เห็นชอบ ให้นายดุสิต แดงวิเศษ และนายอุทัย มาตราช เป็นกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบะหว้า ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะ
ด้วย ครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล 4.4 ญัตติการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ .ศ .2565และการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบล     
บะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

  1.ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
รายละเอียดดังนี้ 
-ส านักปลัด ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ตั้งไว้ 1,092,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด     
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ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน        
1 คัน ๆ ละ 1,092,000 บาท  คุณลักษณะ ดังนี้  
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
ต าบลบะหว้า หน้าที่  338 ล าดับที่  20 (เป็นราคาจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563) 

  ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย  จ านวน 242,000 บาท (สองแสนสี่หมื่น
สองพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 850,000บาท (แปด
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองช่าง ด้านการ
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  

 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงและเคลื่อนย้ายโรงจอดรถส านักงานเทศบาลต าบล     
บะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 242,000  

 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการปรับปรุงและเคลื่อนย้ายโรงจอดรถส านักงานเทศบาลต าบล     
บะหว้าอ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ปริมาณงานขนาดกว้าง 
7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
168.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน จ านวน     
1 ป้าย ขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 20/2565 
ก าหนดแล้วเสร็จ 30 วัน  ขออนุญาตแก้ไขก าหนดแล้วเสร็จ จาก 30 วัน 
เป็น 60 วัน นะครับ เนื่องจากระยะเวลา 30 วัน เกรงว่าจะด าเนินการ   
ไม่แล้วเสร็จ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข 
ก าหนดแล้วเสร็จ จาก 30 วัน เป็น 60 วัน ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
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นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
   1)พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ           

ที่ 14 พ.ศ. 2562  
  2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2    

พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลบะหว้า หน้าที่ 34 ล าดับที่ 31 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิม -  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
เพ่ิม จ านวน  242,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม            โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิน่ 

 2.ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของส านักปลัด รายละเอียดดังนี้ 

 จากข้อความเดิม 
-ส านักปลัด ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ตั้งไว้ 1,092,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด     

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน        
1 คัน ๆ ละ 1,092,000 บาท  คุณลักษณะดังนี้  
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

     (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
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  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
ต าบลบะหว้า หน้าที่  338 ล าดับที่  20 (เป็นราคาจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563) 

 เป็นข้อความใหม่  
-ส านักปลัด ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ตั้งไว้ 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาท 

 ถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า  

 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คันๆ         
ละ 850,000 บาท  คุณลักษณะ ดังนี้  
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบล  
บะหว้า หน้าที่ 338 ล าดับที่ 20 (เป็นราคาจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564) อาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ เป็นอ านาจอนุมัติ           
ของสภาท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อที่ ป ระชุ มสภา เทศบาลต าบลบะหว้ า                      
เพ่ือพิจารณาต่อไป ครับ 

ประธานสภาเทศบาล                         มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม ครับ 
4.4.1 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 -ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายของส านักปลัด ด้านบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 
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242,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงและ
เคลื่อนย้ายโรงจอดรถส านักงานเทศบาลต าบลบะหว้า 
-ส านักปลัด ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ตั้งไว้ 1,092,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด     
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน        
1 คัน ๆ ละ 1,092,000 บาท  คุณลักษณะ ดังนี้  
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

     (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
ต าบลบะหว้า หน้าที่  338 ล าดับที่  20 (เป็นราคาจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563) 

  ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย  จ านวน 242,000 บาท (สองแสนสี่หมื่น
สองพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 850,000บาท (แปด
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองช่าง ด้านการ
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงและเคลื่อนย้ายโรงจอดรถส านักงานเทศบาลต าบล     
บะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 242,000 
บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการปรับปรุงและเคลื่อนย้ายโรงจอดรถส านักงานเทศบาลต าบล     
บะหว้าอ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ปริมาณงานขนาดกว้าง 
7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
168.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน จ านวน     
1 ป้าย ขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
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ประธานสภาเทศบาล                       ก่ อ ส ร้ า ง ต า มแบบ เทศบ าลต า บลบะหว้ า ก า หนด  แบบ เ ลข ที่           
20/2565 ก าหนดแล้วเสร็จ 30 วัน  

  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 

พ.ศ. 2562  
  2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2     
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลบะหว้า หน้าที่ 34 ล าดับที่ 31งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนเพ่ิม -  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม จ านวน  
242,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  อาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ        
ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาเทศบาล 4.4.2ขอเปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจงงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 
 -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ดับเบิ้ลแค็บ 
 จากข้อความเดิม 

-ส านักปลัด ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ตั้งไว้ 1,092,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด     
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน        
1คัน ๆ ละ 1,092,000 บาท  คุณลักษณะดังนี้  
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
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-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/       
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 
ประธานสภาเทศบาล -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล

ต าบลบะหว้า หน้าที่  338 ล าดับที่  20 (เป็นราคาจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563) 

 เป็นข้อความใหม่  
-ส านักปลัด ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ตั้งไว้ 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า  

 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คันๆ          
ละ 850,000 บาท  คุณลักษณะ ดังนี้  
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
ต าบลบะหว้า หน้าที่  338 ล าดับที่  20 (เป็นราคาจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564) 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ 
ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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ประธานสภาเทศบาล 4.5 ญัตติการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 และการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้ แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 1. ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จ านวน 2 รายการรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากกองช่าง ด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้ง
ไว้ 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง หน้า 114 ไปตั้งจ่ายเพิ่มในกองช่าง ด้าน
การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรั งภายในต าบลบะหว้า เขต 2        
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร จ านวน 21,000 บาท    
(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต าบลบะหว้า เขต 2 ต าบลบะหว ้า อ าเภออากาศอ านวย     
จังหวัดสกลนคร  
สายที่ 1 ถนนสายโคกมืด ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
12,500.00  ตารางเมตร  
สายที่ 2 ถนนสายบะยาวน้อยกุดน้ าขุ่น  ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 7,250.00  ตารางเมตร  
สายที่ 3 ถนนสายหนองหมากเก็น ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง   
5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 11,250.00  ตารางเมตร  
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สายที่ 4 ถนนสายหนองโน ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 830.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,150.00  ตารางเมตร  
รวมระยะทางด าเนินการ  7,030.00  เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
35,150.00 ตารางเมตร ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 50 ท่อน พร้อมปรับเกรดให้เรียบร้อย 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้าย
เหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร  จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตาม
แบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 81/2564 ก าหนดแล้ว
เสร็จ 60 วัน     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบล  
บะหว้า หน้าที่ 254 ล าดับที่ 2 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 1.2 ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากกองช่าง ด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานและจ่ายเป็นค่าแรงงานท าของหรือค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล         
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้าง
เหมารถรับจ้าง ค่าจ้างเหมาท าป้ายและอ่ืน ๆ หน้า 115 ไปตั้งจ่ายเพ่ิมใน      
กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบล   
บะหว้า เขต 2 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
จ านวน 43,7000 บาท (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
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ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว้า เขต 2 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  

สายที่ 1 ถนนสายโคกมืด ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 12,500.00  ตารางเมตร  
สายที่ 2 ถนนสายบะยาวน้อยกุดน้ าขุ่น  ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่ง
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,250.00  ตารางเมตร  
สายที่ 3 ถนนสายหนองหมากเก็น ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 
5.00 เมตร  ยาว 2,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00  ตารางเมตร  
สายที่ 4 ถนนสายหนองโน ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 830.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,150.00  ตารางเมตร  
รวมระยะทางด าเนินการ  7,030.00  เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 35,150.00 ตารางเมตร ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 50 ท่อน พร้อมปรับเกรดให้
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร  จ านวน 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 81/2564 
ก าหนดแล้วเสร็จ 60 วัน   

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบล  
บ ะ ห ว้ า  ห น้ า ที่  254 ล า ดั บ ที่  2 อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 2.ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 ของกองช่าง จ านวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 
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     จากข้อความเดิม 
-กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบล  
บะหว้า เขต 2 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
จ านวน 347,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว้า เขต 2 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
สายที่ 1 ถนนสายโคกมืด ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 12,500.00  ตารางเมตร  
สายที่ 2 ถนนสายบะยาวน้อยกุดน้ าขุ่น  ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่ง
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,250.00  ตารางเมตร  
สายที่ 3 ถนนสายหนองหมากเก็น ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00  ตารางเมตร  
สายที่ 4 ถนนสายหนองโน ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 830.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,150.00  ตารางเมตร  
รวมระยะทางด าเนินการ  7,030.00  เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 35,150.00 ตารางเมตร ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 50 ท่อน พร้อมปรับเกรดให้
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร  จ านวน 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 81/2564 
ก าหนดแล้วเสร็จ 60 วัน 

 นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า         -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบล  
บะหว้า หน้าที่ 254 ล าดับที่ 2 

     เป็นข้อความใหม่  



25 
 

-กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบล   
บะหว้า เขต 2 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  

 จ านวน 411,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็น   
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว้า เขต 2 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
สายที่ 1 ถนนสายโคกมืด ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 12,500.00  ตารางเมตร  
สายที่ 2 ถนนสายบะยาวน้อยเส้นทางบ้านฝรั่ง ผิวจราจรลูกรังปรับเกรด
แต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,800.00 ตารางเมตร  
สายที่ 3 ถนนสายหนองหมากเก็น ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00  ตารางเมตร  
สายที่ 4 ถนนสายหนองโน ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 830.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,150.00  ตารางเมตร  
รวมระยะทางด าเนินการ  7,030.00 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
33,700.00 ตารางเมตร ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 50 ท่อน พร้อมปรับเกรดให้เรียบร้อย 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้าย
เหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร  จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 21/2565 ก าหนดแล้วเสร็จ 60 
วัน   

      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบล  
บะหว้า หน้าที่ 254 ล าดับที่ 2 อาศัยอ านาจตามระเบียกระทรวง 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า         มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
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รายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือพิจารณาต่อไป ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย 
ต้องการสอบถามหรือไม่ครับ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลต าบล     
บะหว้า ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน      
อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านสี่แยก
บริบูรณ ์หมู่ที่ 6 ขออนุญาตชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจไปพร้อมๆ กันนะครับ 
ในญัตติที่ 4.5 นี้เราได้แยกออกเป็น 3 วาระ เพ่ือพิจารณา ตามเอกสาร   
ที่ทุกท่านได้รับ จึงต้องมีการขอมติ 3 ครั้ง ขอให้ทุกท่านเข้าใจ  ตรงนี้    
นะครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต      

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 7 กระผมเห็นด้วยกับเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้าครับ 
เพราะการโอนงบประมาณมาจากคนละส่วน เราต้องขอมติเป็นแต่ละข้อ 
ส่วนข้อ 4.5.2 การขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ถ้าเราอ่านรายละเอียดจะ
พบว่าเปลี่ยนเส้นทางด้วย จึงขอมติเป็นข้อๆ ไปครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ ญัตติ 4.5.1 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 2 รายการ 

 4.5.1.1 ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากกองช่าง ด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ า
ต าแหน่ง ไปตั้งจ่ายเพิ่มในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภาย    
ในต าบลบะหว้า เขต 2 จ านวน 21,000 บาท 

 -ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากกองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง    
ตั้งไว้ 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง หน้า 114 ไปตั้งจ่ายเพ่ิมในกองช่าง      
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง      
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว้า   
เขต 2 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร จ านวน 
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21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลู กรั งภายในต าบลบะหว้ า  เขต 2 ต าบลบะหว้ า        
อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  

ประธานสภาเทศบาล สายที่ 1 ถนนสายโคกมืด ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 12,500.00  ตารางเมตร  
สายที่ 2 ถนนสายบะยาวน้อยกุดน้ าขุ่น  ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่ง
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,250.00  ตารางเมตร  
สายที่ 3 ถนนสายหนองหมากเก็น ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง   
5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00  ตารางเมตร  
สายที่ 4 ถนนสายหนองโน ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 830.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,150.00  ตารางเมตร รวมระยะทางด าเนินการ  7,030.00  เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 35,150.00 ตารางเมตร ลงท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 50 ท่อน 
พร้อมปรับเกรดให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน 
จ านวน 1 ป้ายและติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร  
จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 
81/2564 ก าหนดแล้วเสร็จ 60 วัน     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่       
14 พ.ศ. 2562  
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล      
ต าบลบะหว้า หน้าที่ 254 ล าดับที่ 2 อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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ประธานสภาเทศบาล 4.5.1.2 ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากกองช่าง ด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการไปตั้งจ่ายเพิ่มในโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในต าบลบะหว้า เขต 2 จ านวน 43,700 บาท 

 ญัตติขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากกองช่าง ด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานและจ่ายเป็นค่าแรงงานท าของหรือค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล         
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้าง
เหมารถรับจ้าง ค่าจ้างเหมาท าป้ายและอ่ืน ๆ หน้า 115 ไปตั้งจ่ายเพ่ิมใน      
กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน 

 และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว้า 
เขต 2 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร จ านวน 
43,7000 บาท (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว้า เขต 2 ต าบลบะหว้า อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
สายที่ 1 ถนนสายโคกมืด ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 12,500.00  ตารางเมตร  
สายที่ 2 ถนนสายบะยาวน้อยกุดน้ าขุ่น  ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่ง
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,250.00  ตารางเมตร  
สายที่ 3 ถนนสายหนองหมากเก็น ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 
5.00 เมตร  ยาว 2,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00  ตารางเมตร  
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สายที่ 4 ถนนสายหนองโน ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 830.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,150.00  ตารางเมตร  
รวมระยะทางด าเนินการ  7,030.00  เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 35,150.00 ตารางเมตร ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 50 ท่อน พร้อมปรับเกรดให้
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร  จ านวน 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 81/2564 
ก าหนดแล้วเสร็จ 60 วัน       

  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ประธานสภาเทศบาล -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล      
ต าบลบะหว้า  หน้ าที่  254 ล าดับที่  2อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาเทศบาล 4.5.2ขอเปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจงงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  
 -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว้า เขต 2 

ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้าท่านมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านดุสิต 
แดงวิเศษ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้ าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่  7 กระผมอยากเรียนถามท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า        
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ครับ เพราะว่าสายที่ 4 ถนนสายหนองโน คือเราได้จ่ายขาดเงินสะสม          
ท าคอนกรีตทั้งหัว ทั้งท้ายแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นระยะทางต้องลดลง 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า     
ถ้าน าไปถัวเฉลี่ยในสายที่ 2 ถนนสายบะยาวน้อย เส้นทางบ้านฝรั่ง       
จะสามารถท าได้ไหมครับ ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ดิฉันนางวิภารัตน์ ค าทองไชย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ส าหรับประเด็นซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว้า    
เขต 2 เรื่องของถนนสายหนองโน ตามโครงการ ระบุไว้ ยาว 830 เมตร     
มีประเด็นว่าเราได้ไปท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว ท าให้ความยาว     
จะลดลง ปริมาณงานลดลง ถ้าดูตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2563 วิธีการ
ปฏิบัติที่จะให้เป็นไปตามระเบียบให้ถูกต้องนะคะ คือ ถ้าใน 4 เส้นนี้ 
โครงการเราระบุว่ารวมระยะทางด าเนินการ 7,030 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 33,700 ตารางเมตร ถ้าส่วนที่ขาดไป น ามาเฉลี่ย     
เติมภายใน 4 เส้นนี้ไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างก็จะมาเข้าข้อรวม
ระยะทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า แต่ปริมาณงานอาจจะเคลื่อนย้ายไปเส้น 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใดเส้นหนึ่ง และไม่ได้เพ่ิมวงเงิน ก็ยังเป็นอ านาจของท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลบะหว้า แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างก็จะเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
จึงขอน าเรียน ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังเขต 2 เบื้องต้นค่ะท่านประธาน 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต      

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 7 ในส่วนของข้อมูลในเอกสารเราจะต้องปรับแก้ตามระยะทางจริง
หรือไม่ครับ ขอหารือที่ประชุมครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบล    
บะหว้า ครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ดิฉันนางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง รักษา
ราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว้า เขต 2 
เป็นโครงการเดียว งบประมาณเดียว ขออ านาจสภาในการโอน
งบประมาณมาเพ่ิม ระบุสถานที่ คือ สายที่ 1,2,3,4 รวมระยะทาง
ด าเนินการ 7,030 เมตร ใน 4 สายนี้สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อกัน 
ยกตัวอย่างเช่น ถนนสายที่ 2 ถนนสายบะยาวน้อย เส้นทางบ้านฝรั่ง    
ท่านนายกแจ้งว่าความยาวจริงๆ ประมาณ 1,600 เมตร ถ้าข้อเท็จจริง
พบว่าถนนสายหนองโน พ้ืนที่ผิวจราจร พ้ืนที่ก่อสร้าง ไม่ถึง 830 เมตร 
เราก็ย่นระยะตรงนี้ลดลงแล้วไป เพ่ิมที่ถนนสายที่ 2 บ้านฝรั่งได้ เพราะอยู่
ในโครงการเดียวกัน อ านาจในการปรับเปลี่ยนนี้เป็นอ านาจของท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านปลัดครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 4.5.2 ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว้า เขต 2 
ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

 ญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของกองช่าง จ านวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

 จากข้อความเดิม 
-กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบล  
บะหว้า เขต 2 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  

ประธานสภาเทศบาล จ านวน 347,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็น    
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว้า เขต 2 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
สายที่ 1 ถนนสายโคกมืด ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 12,500.00  ตารางเมตร  
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สายที่ 2 ถนนสายบะยาวน้อยกุดน้ าขุ่น  ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่ง
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,250.00  ตารางเมตร  

 สายที่ 3 ถนนสายหนองหมากเก็น ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00  ตารางเมตร  
สายที่ 4 ถนนสายหนองโน ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 830.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,150.00  ตารางเมตร  
รวมระยะทางด าเนินการ  7,030.00  เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 35,150.00 ตารางเมตร ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 50 ท่อน พร้อมปรับเกรดให้
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร  จ านวน 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 81/2564 
ก าหนดแล้วเสร็จ 60 วัน          

  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบล  
บะหว้า หน้าที่ 254 ล าดับที่ 2 

 เป็นข้อความใหม่  
-กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบล   
บะหว้า เขต 2 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
จ านวน 411,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบะหว้า เขต 2 ต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
สายที่ 1 ถนนสายโคกมืด ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 12,500.00  ตารางเมตร  
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ประธานสภาเทศบาล สายที่ 2 ถนนสายบะยาวน้อยเส้นทางบ้านฝรั่ง ผิวจราจรลูกรังปรับเกรด
แต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,800.00 ตารางเมตร  
สายที่ 3 ถนนสายหนองหมากเก็น ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00  ตารางเมตร  
สายที่ 4 ถนนสายหนองโน ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดแต่งกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 830.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,150.00  ตารางเมตร รวมระยะทางด าเนินการ 7,030.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 33,700.00 ตารางเมตร ลงท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 50 ท่อน 
พร้อมปรับเกรดให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนด าเนินงาน 
จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร  
จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 
21/2565 ก าหนดแล้วเสร็จ 60 วัน   

  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ          
ที ่14 พ.ศ. 2562  
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล      
ต าบลบะหว้า หน้าที่  254 ล าดับที่  2 อาศัยอ านาจตามระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม    -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาเทศบาล 4.6ญัตติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 1 รายการ  เชิญนายกเทศมนตรี
ต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
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ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ 

 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ของส านักปลัด 
จ านวน 1 รายการ ดังนี้  

 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า จากข้อความเดิม 
 -ส านักปลัด ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น จ านวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 3 ก๊อกน้ า จ านวน 2 เครื่อง 
ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

  -เป็นเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น  มี 3 ก๊อกน้ า น้ าร้อน น้ าเย็น น้ าธรรมดา 
  -ใช้ถังน้ าใส่ด้านล่าง ระบบจะปั๊มน้ าขึ้นเข้าก๊อก 

-ถังใส่น้ าเป็นสแตนเลสรีดด้วยไฟฟ้า 
     -ก๊อกน้ าเป็นแบบปุ่มกด ก๊อกน้ าร้อนเป็นแบบ Child Lock 
  -ตัวตู้ภายในและภายนอก เป็นพลาสติก ABS  
  -ขนาดภายนอก หน้ากว้าง 35.8 ซม. ลึก 38.6 ซม. สูง 105 ซม. 
 -การใช้ไฟฟ้า 220 V. 50 Hz. (100 วัตต์ / 1.0 A.) 
  -ใช้ฮีตเตอร์ขนาด 450 วัตต์ ในการท าน้ าร้อน 
 -ใช้คอมเพรสเซอร์ ขนาด 100 W.  
  -ใช้น้ ายาท าความเย็น R-134a 
  -ควบคุมอุณหภูมิความเย็นด้วยเทอร์โมสตัท 
 -ระดับอุณหภูมิความเย็น 5-10 องศาเซลเซียส 
  -ระดับอุณหภูมิความร้อน 85-95 องศาเซลเซียส 
  -ความจุน้ าเย็น 3.5 ลิตร น้ าร้อน 1 ลิตร 
  -มีตู้เย็นด้านล่าง ขนาด 20 ลิตร  
  -สามารถแช่เครื่องดื่มได้ อุณหภูมิ 3-10 องศาเซลเซียส 
  -พร้อมถังน้ าใส 1 ใบ 
 -น้ าหนักสุทธิ 18.1 กก. 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว

1095 ลงวันที่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
ต าบลบะหว้า หน้าที่  247 ล าดับที่  12 (เป็นราคาจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

 เป็นข้อความใหม่  
 -ส านักปลัด ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น จ านวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 3 ก๊อกน้ า  จ านวน            
2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท รายละเอียด
คุณลักษณะดังนี้ 

  -เป็นเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น  มี 3 ก๊อกน้ า น้ าร้อน น้ าเย็น น้ าธรรมดา 
  - ใช้ถังน้ าใส่ด้านล่าง ระบบจะปั๊มน้ าขึ้นเข้าก๊อก 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า -ก๊อกน้ าเป็นแบบปุ่มกด ก๊อกน้ าร้อนเป็นแบบ Child Lock 
  -ตัวตู้ภายในและภายนอก เป็นพลาสติก ABS  
  -ขนาดภายนอก หน้ากว้าง 31 ซม. ลึก 35  ซม. สูง 104 ซม. 
 -การใช้ไฟฟ้า 220 V. 50 Hz. (100 วัตต์ / 1.0 A.) 
 -ใช้น้ ายาท าความเย็น R-134a 
  -ควบคุมอุณหภูมิความเย็นด้วยเทอร์โมสตัท 
 -ระดับอุณหภูมิความเย็น 5-10 องศาเซลเซียส 
  -ระดับอุณหภูมิความร้อน 85-95 องศาเซลเซียส 
  -ความจุน้ าเย็น 3.5 ลิตร น้ าร้อน 1 ลิตร 
 -พร้อมถังน้ าใส 1 ใบ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท 0808.2/        

ว1095 ลงวันที่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
ต าบลบะหว้า หน้าที่  247 ล าดับที่  12 (เป็นราคาจัดซื้อตาม ราคา
ท้องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง      
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล  
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บะหว้า เพ่ือพิจารณาต่อไป สืบเนื่องจากรายละเอียดผิดเป็นแบบถังคว่ า 
แต่เราต้องการแบบถังน้ าอยู่ด้านล่าง เมื่อเอาถังน้ าใส่ด้านล่าง ช่องที่จะท า
ตู้เย็นจึงไม่มี จึงเสนอเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าเพ่ือขอ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่ครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถาม
หรือไม่ครับ เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต      
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 7 กระผมดูคุณลักษณะของเครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น จากเดิม 18 ข้อ 
ด้วยราคาเท่านี้ซื้อไม่ได้แน่นอนครับ แต่ข้อความใหม่ เหลือ 12 ข้อ ตัด
คุณลักษณะออกหลายข้อ ครั้งนี้ซื้อได้แน่นอนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ ญัตติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ 

 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ของส านักปลัด 
จ านวน 1 รายการ ดังนี้  

 จากข้อความเดิม 
 -ส านักปลัด ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
ประธานสภาเทศบาล เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น จ านวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 3 ก๊อกน้ า จ านวน 2 เครื่อง 
ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

  -เป็นเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น  มี 3 ก๊อกน้ า น้ าร้อน น้ าเย็น น้ าธรรมดา 
  -ใช้ถังน้ าใส่ด้านล่าง ระบบจะปั๊มน้ าขึ้นเข้าก๊อก 

-ถังใส่น้ าเป็นสแตนเลสรีดด้วยไฟฟ้า 
-ก๊อกน้ าเป็นแบบปุ่มกด ก๊อกน้ าร้อนเป็นแบบ Child Lock 

  -ตัวตู้ภายในและภายนอก เป็นพลาสติก ABS  
  -ขนาดภายนอก หน้ากว้าง 35.8 ซม. ลึก 38.6 ซม. สูง 105 ซม. 
 -การใช้ไฟฟ้า 220 V. 50 Hz. (100 วัตต์ / 1.0 A.) 
  -ใช้ฮีตเตอร์ขนาด 450 วัตต์ ในการท าน้ าร้อน 
 -ใช้คอมเพรสเซอร์ ขนาด 100 W.  
  -ใช้น้ ายาท าความเย็น R-134a 
  -ควบคุมอุณหภูมิความเย็นด้วยเทอร์โมสตัท 
 -ระดับอุณหภูมิความเย็น 5-10 องศาเซลเซียส 
  -ระดับอุณหภูมิความร้อน 85-95 องศาเซลเซียส 
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  -ความจุน้ าเย็น 3.5 ลิตร น้ าร้อน 1 ลิตร 
  -มีตู้เย็นด้านล่าง ขนาด 20 ลิตร  
  -สามารถแช่เครื่องดื่มได้ อุณหภูมิ 3-10 องศาเซลเซียส 
  -พร้อมถังน้ าใส 1 ใบ 
 -น้ าหนักสุทธิ 18.1 กก. 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว

1095 ลงวันที่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
ต าบลบะหว้า หน้าที่  247 ล าดับที่  12 (เป็นราคาจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

 เป็นข้อความใหม่  
 -ส านักปลัด ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น จ านวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 3 ก๊อกน้ า  จ านวน            
2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท รายละเอียด
คุณลักษณะดังนี้ 

  -เป็นเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น  มี 3 ก๊อกน้ า น้ าร้อน น้ าเย็น น้ าธรรมดา 
  -ใช้ถังน้ าใส่ด้านล่าง ระบบจะปั๊มน้ าขึ้นเข้าก๊อก 

-ก๊อกน้ าเป็นแบบปุ่มกด ก๊อกน้ าร้อนเป็นแบบ Child Lock 
  -ตัวตู้ภายในและภายนอก เป็นพลาสติก ABS  
  -ขนาดภายนอก หน้ากว้าง 31 ซม. ลึก 35  ซม. สูง 104 ซม. 
ประธานสภาเทศบาล -การใช้ไฟฟ้า 220 V. 50 Hz. (100 วัตต์ / 1.0 A.) 
 -ใช้น้ ายาท าความเย็น R-134a 
  -ควบคุมอุณหภูมิความเย็นด้วยเทอร์โมสตัท 
 -ระดับอุณหภูมิความเย็น 5-10 องศาเซลเซียส 
  -ระดับอุณหภูมิความร้อน 85-95 องศาเซลเซียส 
  -ความจุน้ าเย็น 3.5 ลิตร น้ าร้อน 1 ลิตร 
   -พร้อมถังน้ าใส 1 ใบ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/        

ว1095 ลงวันที่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก 
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 ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
ต าบลบะหว้า หน้าที่  247 ล าดับที่  12 (เป็นราคาจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้าง      
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า
ท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาเทศบาล 4.7 ญัตติการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณ รายจ่ายการใช้จ่ ายเงิน สะสม ครั้ งที่  2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า
โครงการวางท่อระบายน้ าห้วยม่วงบ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลบะหว้า 
อ า เภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร จากที่ ได้น า เข้าที่ประชุม          
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เนื่องจากมีความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องชาวบ้านบะยาวน้อย น้ าท่วมข้าวกล้า และไร่นาเสียหายหลาย
ราย ได้มีการลงพ้ืนที่ร่วมกันร่วมกับอ าเภออากาศอ านวย เ พ่ือไป
ตรวจสอบ พบว่าได้รับความเสียหายจริงๆ เพราะทางอ าเภอได้ไปท าคัน
ดินยกสูงท าให้ระบายน้ าไม่ทัน ทางอ าเภออากาศอ านวยได้ขอให้เทศบาล
ต าบลบะหว้า ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ทางคณะผู้บริหาร และช่างได้ลงไป
ตรวจดู พบว่าจะต้องแก้ไข โครงการวางท่อเพ่ือช่วยระบายน้ า และทาง
ช่างได้ออกแบบไป และในการไปด าเนินการนั้น พบว่าออกแบบไม่ตรงกับ
สภาพความเป็นจริง ที่จะท าให้น้ านั้นไหล ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่พ้ืนที่
นาของชาวบ้าน ถ้าท าไปตามแนวตรง ตามรูปแบบ ก็จะท าให้การวางท่อ
นั้น ใส่ได้ไมเ่ต็มแถว แถวละ 10 ท่อน จ านวน 2 แถว ถ้าใส่ทางตรงก็คงใส่ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้ไม่เกิน 4-5 ท่อน ดังนั้น การไปท าจริง จึงต้องวางแบบเฉลียง ไปตาม
แนวของน้ าไหลตามก าหนดในแบบแปลน จะต้องยาวรวมสโสปด้วย     
เป็น 14 เมตร แต่ท าได้จริงเพียง 12.8 เมตร ก็ถึงขอบน้ าแล้วไม่สามารถ
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ท าต่อได้ จึงได้ขอน าเข้าที่ประชุมเพ่ือเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเพ่ือปรับลด
ปริมาณงาน ในครั้งนี้กระผมขอเสนอญัตติการขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  การใช้จ่ายเงิน
สะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ 

 จากข้อความเดิม 
 -โครงการวางท่อระบายน้ าห้วยม่วง บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่  5 ต าบล      

บะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 95,600 บาท 
(เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการวาง
ท่อระบายน้ าห้วยม่วง บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลบะหว้า อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ท่อระบายน้ า ศสล. (มอก.ชั้น 3 ) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง ๆ ละ 10 ท่อน     
รวม 20 ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 
16/2565 ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน 

 เป็นข้อความใหม่  
 -โครงการวางท่อระบายน้ าห้วยม่วง บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่  5 ต าบล      

บะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 92,200 บาท 
(เก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการ
วางท่อระบายน้ าห้วยม่วง บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลบะหว้า อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ท่อระบายน้ า ศสล. (มอก.ชั้น 3 ) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง ๆ ละ 10 ท่อน รวม 
20 ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 16/2565 
ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น      
เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือพิจารณาต่อไป ครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ   
ญัตติการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย  การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ 

 จากข้อความเดิม 
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 -โครงการวางท่อระบายน้ าห้วยม่วง บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ต าบล      
บะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 95,600 บาท 
(เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการวาง 

ประธานสภาเทศบาล ท่อระบายน้ าห้วยม่วง บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลบะหว้า อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ท่อระบายน้ า ศสล. (มอก.ชั้น 3 ) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง ๆ ละ 10 ท่อน     
รวม 20 ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 
16/2565 ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน 

     เป็นข้อความใหม่  
 -โครงการวางท่อระบายน้ าห้วยม่วง บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ต าบล      

บะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 92,200 บาท 
(เก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการ
วางท่อระบายน้ าห้วยม่วง บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลบะหว้า อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ท่อระบายน้ า ศสล. (มอก.ชั้น 3 ) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง ๆ ละ 10 ท่อน รวม 
20 ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 16/2565 
ก าหนดแล้วเสร็จ 45 วัน 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า
ท่านใดเห็นชอบได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดต้องการจะเสนอเรื่องอะไรให้ที่ประชุมได้รับทราบหรือไม่ครับ 

เชิญท่านปลัดครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
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รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า ขออนุญาตน าเรียน
ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการของรัฐนะคะ ฝากท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านได้แจ้งต่อชาวบ้านนะคะ บางข้อมูล บางสวัสดิการ         
ที่ชาวบ้านยังเข้าไม่ถึง ขอให้เจ้าหน้าที่น าเรียนชี้แจงนะคะ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญนักพัฒนาชุมชน ครับ 
นักพัฒนาชุมชน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางพรธิดา นิเทียน ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ         
ขอน าเรียนเกี่ยวกับบริการด้านสวัสดิการสังคมนะคะ ในส่วนที่เทศบาล 

นักพัฒนาชุมชน ต าบลบะหว้ามีอ านาจหน้าที่ ในการดูแลจะมี 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         
2.เบี้ยยังชีพความพิการ 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และในส่วนเพ่ิมเติมก็จะมี
ประสานความช่วยเหลือไปที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดสกลนคร เช่น การขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
สิทธิที่เดก็แรกเกิดจะได้รับ จะเป็นเด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี ก็สามารถมา 

 ลงทะเบียนได้ที่ เทศบาลต าบลบะหว้า และอีกเรื่อง คือการขอรับเงิน
สงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีนะคะ ก็ผู้จัดการศพก็สามารถ
ยื่นแบบเพื่อขอรับเงิน 3,000 บาท เทศบาลต าบลบะหว้าจะประสานไปยัง 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.)     
นะคะ ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ว่ามีผู้สูงอายุเสียชีวิต        
ก็ขอให้ช่วยประสานด้วยนะคะ บางครั้งทางเทศบาลก็อาจจะยังไม่
รับทราบข้อมูลข่าวสาร งานสวัสดิการและสังคม ก็มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ
เท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณนักพัฒนาชุมชนครับ เชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายดุสิต      

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า     
หมู่ที่ 7 กระผมขอสอบถามเกี่ยวกับ การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ
ผู้สูงอายุครับ ว่าใช้เอกสารอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญนักพัฒนาชุมชน ครับ 
นักพัฒนาชุมชน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางพรธิดา นิเทียน ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติกา ร          
มีเอกสารประกอบดังนี้ นะคะ 

 1.แบบค าร้อง (รับที่เทศบาล) 
 2.หนังสือรับรอง จะอยู่กับแบบค าร้อง โดยมี อสม .และผู้ใหญ่บ้านเป็น     

ผู้รับรอง 
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 3.ส าเนาบัตรผู้สูงอายุ 
 4.ใบมรณะบัตร 
 5.ส าเนาสมุดบัญชีผู้ที่จัดการศพ และจะต้องมีการรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน   

ว่ า เป็นผู้ จั ดการศพจริ งนะคะ รายละเ อียดต่ างๆ ทาง เทศบาล             
จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เชิญท่านอ าพร มาตราช ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายอ าพร      

มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง   
หมู่ที่ 1 ขอฝากทางเทศบาล คณะผู้บริหารด้วยนะครับ วันไหนจะลงงาน
ก่อสร้าง เริ่มงานก่อสร้างขอให้แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า     
ด้วยนะครับ เราจะได้ไปช่วยสอดส่องดูแลช่วยอีกทางหนึ่ งครับ เพราะ
ผู้รับเหมาบางรายก็อาจจะท างานไม่ได้ตามมาตรฐาน อีกเรื่องหนึ่งที่อยาก
ฝากนะครับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว ยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการเรียนให้กับเด็กๆ เช่น กระดาน เครื่องปริ้นเตอร์ ก็ขอฝากท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าช่วยพิจารณาด้วยนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านอ าพร มาตราช ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 

 ขออนุญาตแจ้งเลยนะครับ ตอนนี้มีการปรับเกรดถนนที่อยู่หนองผักขี้ขม
นะครับ เส้นหนองสโนก็เสร็จแล้ว ส่วนโครงการถังพักน้ าก็เริ่มขุดหลุมแล้ว
นะครับ เริ่มจะตั้งตอม่อที่สระหนองจาน ศาลาป่าช้าก็ด าเนินการใกล้แล้ว
เสร็จแล้ว เมรุก็ใกล้จะเสร็จแล้ว ในช่วงนี้ก็คงมีเท่ านี้ในเรื่องของการ
ก่อสร้าง ส่วนเรื่องของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทางกองการศึกษาก็ได้
ด าเนินการทุกๆ สถานที่ ก็คงจะขอฝากทางผู้อ านวยการกองการศึกษานะ
ครับ ให้สอบถามว่าแต่ละที่ยังขาดอะไรอยู่บ้าง เพ่ือจะได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือทุกๆ ที่ นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ เชิญท่านปรีชา สุดใจ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายปรีชา สุดใจ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 
เกี่ยวกับโครงการถนนลูกรังภายในต าบลบะหว้า ขอให้กองช่างตรวจสอบ 
เรื่องของชื่อถนนให้ชัดเจนด้วยนะครับ เช่น เส้นบ้านฝรั่ง ไม่รู้ฝรั่งคนไหน 
อย่างหนองสโน กับ หนองโน ก็เป็นชื่อที่มีความคล้ายกัน อาจท าให้เข้าใจ
ผิดได้ อยากฝากด้วยนะครับ 
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ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านอุทัย มาตราชครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านาย อุทัย        

มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 8 ขอฝากไปถึงท่านนายก และฝ่ายบริหารนะครับ กระผมดูโครงการ
แล้ว อยากจะขอย้ าอีกครั้งครับ ขอให้กระจายให้ทั่วถึง สิ่งที่จ าเป็นขอให้
ท าก่อน ดูแลก่อน และอยากฝากกองช่างให้ดูรายละเอียดให้ดีนะครับ     
ให้ลงพื้นที่ไปดูสถานที่จริง ขอฝากเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านอุทัย มาตราช ครับ ตอนนี้กองช่างเราก็มีอัตราก าลังมาเพ่ิม
การท างาน ก็คงจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ เชิญท่านผู้อ านวยการ
กองการศึกษา ครับ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางปิยะดา ราชบุญเรือง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ดิฉันเป็นผู้อ านวยการกองการศึกษาที่เพ่ิงย้ายมาใหม่ มี ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 ศูนย์ และอีก 1 โรงเรียน ที่ต้องดูแล ปัญหาที่สะสมมานาน          
ก็พยายามหาทางแก้ไขนะคะ และรับปากว่าทุกศูนย์จะอยู่ในความดูแล 
และจะพยายามท าให้เต็มที่ที่สุดเท่าท่ีความสามารถของข้าราชการคนหนึ่ง
เต็มใจที่จะท าเพ่ือการศึกษาที่สุดนะคะ ในสิ่งที่ท่านฝากไว้ คุณครูได้แจ้ง
เข้ามาแล้ว รับปากว่าจะด าเนินการให้นะคะ ในส่วนของกระดานไม่แน่ใจ
ว่าเป็นตัวไหน แต่เท่าที่ทราบ เด็กๆ น่าจะใช้วิธีการฝึกเขียนใบงานนะคะ 
ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองการศึกษาครับ เชิญท่านค าพา นาขะมิ้น 
ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่ เคารพ ข้าพเจ้านายค าพา      
นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่  2 บ้าน        
บะหว้า  หมู่ที่ 2 ขอชื่นชมท่านนายกนะครับ เห็นโครงการก่อสร้างหลาย 

 โครงการที่เสร็จไป เกิดการพัฒนา มีงานเยอะแยะมากมาย เช่น ปัญหาน้ า
เน่าเสียข้างบ้านคุณพ่อกล แต่จะมีปัญหาว่าท่อน้ าข้ามทางน่าจะอุดตันน้ า
ไหลไม่ได้ ท าให้ไหลล้นมารวมอยู่หน้าบ้านกระผม  

 -ในส่วนของงานสวัสดิการและสังคม ขอให้แจ้งเรื่องเอกสารประกอบการ
ยื่น เพ่ือขอรับสวัสดิการต่างๆ ให้แจ้งไว้ที่บ้านผู้น าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

 -ขอฝากเรื่องโรงเรียนอนุบาล ทางเข้าจะมีมุมตัดของถนนคอนกรีต         
มีท่อที่ขุดลอกไว้ เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ 

 -เรื่องถังน้ าประปาที่วัด ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ด าเนินการเอาออก      
เพราะตรงนั้นจะได้ถมดิน เพราะเราก็ไปตัดไฟตัดน้ าหมดแล้ว 
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 -ต้นไม้ยูคาลิปตัสที่ดันสายไฟแรงต่ า ที่สวนอ้อย ถนนสายบ้านสี่แยก
บริบูรณ์-เม่นน้อย กระผมคิดว่าใกล้จะถึงจุดวิกฤตแล้ว เพราะดันขึ้นสูง
แล้ว  

 -ถนนคอนกรีตที่หลุดร่อน ในสายหนองโน หลุดร่อน ทั้ง 2 ฝั่ง ท าไม่ถึง
เดือนเลยครับ 

 -วันนี้มีการพ่นหมอกควันในบ้านบะหว้า ปัญหาก็คือ เครื่องพ่นหมอกควัน
ไม่เพียงพอ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เพ่ิมซัก 3 เครื่อง ยกตัวอย่างเช่น 
บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2,7,9 มี 1 เครื่อง ใช้เวลาพ่น 1 ทุ่มจึงจะเสร็จ ก็อยาก
พ่นพร้อมกันทีเดียวนะครับ ถือเป็นการควบคุมไปพร้อมกัน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า     
ในส่วนของโครงการต่างๆ ที่ท่าน สท.อุทัย มาตราช ได้ขอให้พิจารณาตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วนนั้นนะครับ ในการจัดท าเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 
2566 นี้นะครับ คิดว่าควรจะมีการตั้งเป็นคณะกรรมการ ทั้งคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลด้วยนะครับ จะได้พิจารณา
ร่วมกันนะครับ เมื่อได้ชื่อโครงการมาแล้วจะได้มาเรียงล าดับว่าอันไหน
ส าคัญ ก่อน-หลัง ส่วนเรื่องของการระบายน้ า ส่วนที่เป็นปัญหา ที่หน้า
บ้าน สท.ค าพา นาขะมิ้น เป็นเพราะว่ากรมทางหลวง ได้มาท าท่อระบาย
น้ าใหม่   เขาไม่ได้เจาะรู เพ่ือให้น้ าระบายหากัน แต่มาเจาะอีกข้างหนึ่ง 
ท าให้ตรงนั้นระบายน้ าไม่ดี และได้ขอให้เทศบาลของเราไปช่วยแก้ไข
เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนเรื่องถนนร่อนก็ยังอยู่ในประกันสัญญาอยู่ เขาก็
ได้มาซ่อมแซมให้ โดยทางช่างแนะน าให้ใช้ปูนยี่ห้อมอร์ต้าร์  มาท าการ
ซ่อมนะครับ ก็จะด าเนินการซ่อมแซมให้นะครับ ในเรื่องของต้นไม้ที่สูงจน
ดันสายไฟก็จะมอบหมายให้นายเมธาวี สุขจันดา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     
ไปด าเนินการให้ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า นะครับ ส่วนเครื่องพ่นหมอกควันก็จะน าเข้าไว้ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ
ต่อไปนะครับ ขอน าเรียนให้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ครับ เชิญท่านเลขานุการสภา
เทศบาลครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน      
อุ่มอาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านสี่แยก
บริบูรณ ์ หมู่ที่ 6 กระผมขอฝากเรื่องถนนในบ้านสี่แยกบริบูรณ์ดูมาปีหนึ่ง
แล้วนะครับ โพนมะเกลือถัดจากหน้าเทศบาลไปประมาณ 600 เมตร   
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เดิมประชาชนสามารถสัญจรได้แต่เทศบาลเอาดินไปถม ตอนนี้ฝนตก
สัญจรไม่ได้ จึงอยากให้สภาและฝ่ายบริหารได้มองเห็นความส าคัญในส่วน
นี้ด้วย และอีกประเด็นหนึ่งคือ ประชาชนส่วนใหญ่ที่จะใช้บริการปั๊มพีที 
จะออกมาจากเส้นนี้แล้วก็ย้อนศร และส่วนมากเป็นผู้สูงอายุสุ่มเสี่ยงที่    
จะเกิดอันตราย แต่ถ้าเส้นโน้นที่ตัดไปซอยถนนลูกรัง กระผมก็ว่ามันเกิด
ความสะดวกสบาย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนผู้สัญจรครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า   
ถนนเส้นนี้ เดิมไม่มี แต่มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนว่าอยากให้มี        
ทางท่านรองวิระ นิเทียน ก็ได้ไปช่วยท าให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไปช่วย  
ในเบื้องต้นนะครับ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณก็จะพิจารณาจากเงินเหลือจ่าย
ท าโครงการเข้ามาให้ทุกท่าน ได้พิจารณาร่วมกันครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านเนตรอนงค์ แดงวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 

แดงวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า  
หมู่ที่ 2 กระผมขอสอบถามถึง ถนนลูกรังสายหนองโนนะครับ กระผม
อยากให้เปลี่ยนค าชี้แจง เหมือนที่ท าในญัตติที่ขอสร้างและเคลื่อนย้ายโรง
จอดรถนะครับ อยากให้เพ่ิมข้อความ ลด-เพ่ิม ปริมาณงานแต่ละเส้น     
เป็นตัวอักษรไปเลยครับ ถ้าไม่อย่างนั้น มันจะเป็นลักษณะเอ้ือประโยชน์ 
บกพร่องในหน้าที่มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นห่วงของผมนะครับ ขอบคุณ
มากครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ขอให้ท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ได้ชี้แจง
เรื่องนี้ด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล     
ได้ชี้แจงด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง   
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 ขออนุญาตน า เรียนชี้ แจงเ พ่ิมเติมนะคะ ตั วนี้ เป็นหนึ่ ง โครงการ           
หนึ่งงบประมาณ ถนน 4 สายนี้ ปริมาณงานรวมกันแล้ว ไม่ต่ ากว่า 7,030 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 33,700 ตารางเมตร นั่นหมายความ
ว่าในงบประมาณตรงนี้ ในเส้นทาง 4 สายนี้ ถ้ามีสายใดสายหนึ่งสั้นกว่า   
ที่ระบุ ในส่วนของการด าเนินการตามสัญญา อันนี้เป็นอ านาจของท่าน
นายก ในการด าเนินการ ถ้ามีปัญหาอุปสรรคระหว่างก่อสร้าง ช่างควบคุม 

 งานจะเสนอผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้างขึ้นมาถึงผู้ว่าจ้าง ว่าปริมาณ
ถนนเส้นนี้มันไม่ถึงนะ เราจะด าเนินการแบบนี้นะคะ ในส่วนของการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณงานตรงนี้  ไม่ท าให้คุณลักษณะ และปริมาณ
เปลี่ยนไป อ านาจอนุมัติอนุญาต เป็นของผู้ว่าจ้าง คืออ านาจของท่าน
นายก ในระหว่างด าเนินการ ช่างควบคุมงานจะมองเห็นแล้วว่า      
สมควรปรับเปลี่ยนแก้ไขยังไง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจการ
จ้างนะคะ เสนอถึงท่านนายก ถ้าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ท าให้      
คุณลักษณะเปลี่ยน ไม่ท าให้คุณภาพเปลี่ยน อ านาจหน้าที่เป็นของท่าน
นายกเทศมนตรีนะคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านปลัด ครับ เชิญท่านปลัดต่ออีกครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง    
ดิฉันนอกจากรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลแล้วยังรักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองช่าง อีกต าแหน่งหนึ่งนะคะ ซึ่งบทบาทหน้าที่ตรงนี้ก็จะ
พยายามท าให้ดีที่สุดนะคะ แต่ในส่วนการค านวณการก่อสร้าง ต้องอาศัย
ทีมงานนะคะ เมื่อซักครู่ท่านประธานสภาบอกว่า อัตราก าลังกองช่างเรา
ครบแล้ว ดิฉันก็อยากจะบอกว่ายังขาดนะคะ ยังขาดหัวเรือใหญ่ ยังขาด
ผู้อ านวยการกองช่าง และนายช่างโยธาที่เพ่ิงย้ายมาก็ก าลังจะย้ายกลับ
แล้วนะคะ ในอนาคตอัตราก าลังกองช่างก็จะเหลืออยู่ไม่เต็มก าลังนะคะ 
จึงขอน าเรียนสภาว่าเราจ ากัดด้วยบุคลากร ขอฝากท่านสมาชิกนะคะ 
โดยเฉพาะท่านมีความรู้ ด้านช่างด้วย ขอให้ท่านชี้แนะเสนอแนะ แนะน า 
ค าติชมขอน้อมรับ และจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ในส่วนของกองช่างงาน
ของเราค่อนข้างท่ีจะโหลด และถ้าโครงการเยอะ เราต้องอาศัยช่าง ช่างคือ
หน้าด่าน และในส่วนของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 นี้ 
ฝากท่านสมาชิกเตรียมข้อมูล ส่วนมาก โครงการก่อสร้างที่เป็นงบลงทุนค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะส่งเข้ามาช้า จะส่งผลกระทบกับการค านวณราคา
ก่อสร้างของกองช่าง เพราะต้องใช้เวลา ต้องไปวัดปริมาณ ถ้าเข้าสภาไม่
ทันก็จะกลายเป็นเรื่องด่วน พอเร่งด่วนความผิดพลาดก็จะตามมา      
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ขอให้ท่านสมาชิกช่วยเหลือทางกองช่างด้วยนะคะ ตอนนี้ขอให้ท่านเตรียม
เลยนะคะ โครงการไหนที่ท่านเห็นว่าจ าเป็น และสมควรที่จะเอาเข้าใน 

ผู้อ านวยการกองคลัง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 ขอให้ท่าน
เตรียมไว้เลยนะคะ ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านปลัดครับ มีท่ านใดจะเสนอเ พ่ิมเติม อีกหรือไม่ครับ         
เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางวิภารัตน์ ค าทองไชย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ขออนุญาตน าเรียนเรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ภาครัฐ วันนี้เป็นวันที่จะปิดระบบ การตอบแบบวัดการรับรู้ ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะคะ  ซึ่งก็ได้แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลหลาย 

 ท่านไปแล้วนะคะ วันนี้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ก็จะขอเวลาสักครู่    
นะคะ ท่านใดที่ยังไม่ตอบก็จะให้ล็อกอินคิวอาร์ โค้ด เข้าไปนะคะ             
แล้วก็ด าเนินการตอบแบบสอบถามร่วมกัน เนื่องจากคะแนนจะมาจาก    
3 ส่วนนะคะ ซึ่งบังคับให้หน่วยงานภาครัฐ 8,300 แห่งทั่วประเทศ ต้อง
ประเมินเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตนะคะ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียภายในคือ พนักงานเรา 
ด าเนินการตอบไปแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ การเปิดเผยข้อมูลโอเพ้นท์ดาต้า 
บนเว็บไซต์หลักของเทศบาล ด าเนินการไปแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ คะแนน
จะออกพรุ่งนี้นะคะ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกคือ บุคลากรที่ท างานไม่ถึง      
1 ปี จะตอบแบบสอบถามให้ครบ ก็อยากให้ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมเป็น
กระจกสะท้อน เป็นแพทย์ ซึ่งตรวจสุขภาพการท างานของเทศบาล
ต าบลบะหว้า ในปีงบประมาณ 2565 จึงน าเรียนเพ่ือขอความร่วมมือ     
ในการตอบแบบประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส          
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ร่วมกันค่ะท่านประธาน 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ ท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ครับถ้าไม่มี ข้าพเจ้านายอุทิศ  ดวงสีจันทร์ ประธานสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า ขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ       
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ครับ 
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