
 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1/2564 

วันศุกรท์ี่ 10  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายนิทน สระบัว รองประธานสภาเทศบาล นิทน สระบัว 
3. นายอนุชา บุญชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนุชา บุญชู 
4. นายช านาญ เกตุบูรณะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ช านาญ เกตุบูรณะ 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ แสงเงิน 
6. ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุนทร ปรุงแก้ว 
7. นายสัมภาส ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สัมภาส ศรีจันทร์ 
8. นายสุชาติ ทองเนื้อเก้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุชาติ ทองเนื้อเก้า 
9. นายลือชัย อดิศาสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ลือชัย อดิศาสกุล 

10. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
11. นายระแบบ มัคจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ระแบบ มัคจิตร 
12. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการสภาเทศบาล วัชร ี นุ่นสังข ์
ผู้ไม่มาประชุม 

ไม่มี  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี ประทีป ศรีแก้ว 
2. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี ชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ 
3. นายสัญญา เทวภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี สัญญา เทวภักดิ ์
4. นายสุชาติ จันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สุชาติ จันทบุรี 
5. พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พิรุณ กลัดทอง 
6. นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล กัญช์ อินทนู 
7. นางสาวพรรณี สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี สุกใส 
8. นายอุดร รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อุดร รัตนพันธ์ 
9. นางมาริสา เพ็ชรทอง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล มาริสา เพ็ชรทอง 

10. นายวรวุฒ ิ บุญชู ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

วรวุฒ ิ บุญชู 

11. นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
ร.ก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

สุวิภา เหมาะสมสกุล 

      /เปิดประชุม...  
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เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  อ้างถึงประกาศเทศบาลต าบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภา เทศบาลต าบลที่วังสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลที่วัง และด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
นายบุญสม  วังบัวทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.
2564 เมื่อวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงาน
การประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการ
ประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใดบ้างหรือไม่  หากไม่มี
กระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใด 

นายบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทีเ่สนอใหม่ (เรื่องด่วน)  
นายบุญสม  วังบัวทอง 4.1 ญัตติ เรื่องขออนุมัติเพิกถอนมติการให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

 เหตุผลในการขออนุมัติ เ พิกถอนมติการให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดใน
เรื่องนีค้รับ 

นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ประชุมทุกท่านครับ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน
ให้เทศบาลต าบลที่วังเดินไปข้างหน้าโดยการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภายใต้การน าของกระผม ฝ่ายบริหาร และฝ่ายข้าราชการประจ า สมาชิกสภาทุกท่าน 

/ผมขอเสนอ... 
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 ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ส าหรับรายละเอียดการขออนุมัติเพิกถอนมติการให้ความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ผมขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดท างบประมาณเป็นผู้ชี้แจง
ครับ 

นางมาริสา  เพ็ชรทอง      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ประชุมทุกทา่นคะ่  การขออนุมัติเพิกถอนมติการให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
รก. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลที่วังได้ประชุม 
และงบประมาณ  สภาเทศบาลต าบลที่วัง  เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วังสมัยสามัญ สมัยที่ 

2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ในวันจันทร์ที่  23 สิงหาคม 2564 พิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาในวาระ 
ที่ 1 ขั้นรับหลักการ โดยสภาเทศบาลต าบลที่วังมีมติรับหลักการ  และเมื่อคราวการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วังสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ใน
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาแล้วมีมติให้คงร่างเดิมตามที่ผู้บริหารฯ เสนอมา  โดยสภาเทศบาล
ต าบลที่วังมีมติเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  พิจารณาในวาระที่ 3 ขั้น
ลงมติ โดยสภาเทศบาลต าบลที่วังมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น  

งานจัดท างบประมาณได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีรายการต้องตั้งจ่ายในกรณีของ
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในระดับก่อนวัยเรียน  และระดับประถม
ศึกษาในเขตเทศบาลต าบลที่วัง จ านวน 5 โรงเรียน  จึงมีความจ าเป็นต้องเพิกถอนมติ
สภาเทศบาลต าบลที่วังมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือน าเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ต่อสภาเทศบาลต าบล
ที่วังเพื่อพิจารณาใหม ่  

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 58 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 23 ข้อ 25 และเพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ
เทศบาลต าบลที่วัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามกฎหมายมีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหา  ความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิผล  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเข้าวาระการประชุมเสนอสภาเทศบาล
ต าบลที่วังพิจารณาในขั้นรับหลักการต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายอนุชา  บุญชู  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมมีความสงสัยว่าเหตุใดในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ใน

ครั้งก่อน จึงไม่มีการตั้งจ่ายในกรณีของเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนใน
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ระดับก่อนวัยเรียน  และระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบลที่วัง จ านวน 5 
โรงเรียน  ซ่ึงมีความส าคัญมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนด้านการศึกษา  

 /นายบุญสม... 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล ราชการ ทุกท่านครับ วันนี้ต้องมาย้อนกลับมาพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ. 2565 เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในความผิดพลาดครั้งนี้  ตัวเลข
งบประมาณสูงมาก ไม่ได้ต าหนิใคร แต่ก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาให้ถี่ถ้วนครับ 

นายช านาญ เกตุบูรณะ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล ราชการทุกท่านครับ ขอให้เจ้าหน้าที่จัดท างบประมาณควรจะมีความรอบคอบมากกว่า

นี้ เพราะงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในระดับก่อนวัยเรียน  
และระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบลที่วังเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง เงินอุดหนุน
อาหารกลางวันนี้ต้องตั้งไว้เป็นปกติทุกปี  แต่มาตกหล่นในการท าร่างเทศบัญญัติฯ ปี 
2565 นี้  ซึ่งเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องตั้งไว้ทุกปี หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจะเป็นความ
ผิดพลาดภายใต้การบริหารงานของท่านนายกเทศมนตรี  ผมขอให้ค าแนะน าในการ
บริหารงานการจัดท างบประมาณว่า ในปีต่อไปเมื่อฝ่ายจัดท างบประมาณด า เนินการ
เสร็จแล้ว ควรที่จะส่งกลับไปยังกองต่างๆ ตรวจสอบตรวจทานเอกสารและตัวเลข
งบประมาณว่าครบถ้วนมีการขาดหรือเกินหรือไม่ เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก 
ความผิดพลาดในครั้งนี้ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้จะต าหนิผู้ใด แต่ขอพูดเพ่ือเตือนให้ครั้งต่อไป
ไม่เกิดขึ้นอีก ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายกัญช์  อินทนู  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
ปลัดเทศบาล  ราชการทุกท่านครับ ในการจัดท างบประมาณตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565  ผมในฐานะเจา้หน้าทีง่บประมาณและผูบ้งัคับบญัชาต้องขอโทษ
ในความบกพร่องที่เกิดขึ้น แต่ต้องขอขอบคุณท่านประธานที่อนุญาตให้น าบรรจุญัตติ
ของผู้บริหารเพ่ือให้สมาชิกสภาพิจารณาใหม่ อีกครั้ง ให้เป็นอุ ทาหรณ์ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้บังคับบัญชา การปรับยอดตั้งจ่ายในครั้งนี้กระทบกับยอดรายจ่าย
ประจ าบางตัว ซึ่งเป็นการบริหารราชการภายในซึ่งจัดสรรได้ ในครั้งต่อไปก็จะไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดขึ้นอีก ขอบคุณครับ 

นายสัญญา เทวภักดิ์ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
รองนายกเทศมนตรี ราชการทุกท่านครับ ส าหรับในเรื่องนี้ขอให้หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการ

แทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องเงินอุดหนุนการศึกษา ชี้แจงต่อที่
ประชุมครับ 

นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ราชการทุกท่าน ทางกองการศึกษาเป็นผู้จัดท างบประมาณรายจ่ายของกองในขั้นต้น  
ร.ก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา ทางกองการศึกษาได้จัดท างบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษาเพ่ือจัดท าร่างเทศ- 
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  บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเงิน
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 5 โรงเรียน ทางกองการศึกษาได้ด าเนินการ
ตั้งรายจ่ายไปจ านวน 6,720,000.- บาท ทางกองได้ตั้งรายการไว้แล้วและได้ส่ง
บันทึกรายงานให้กับเจ้าหน้าที่งบประมาณเรียบร้อยแล้วค่ะ  

                 /นายบุญยืน...  
นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ เรียนท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับ ที่ทางหัวหน้ากองการศึกษาได้บอกว่าได้ส่งรายงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล ยอดเงินนี้ไปแล้วไม่ทราบว่าส่งไปก่อนหรือหลังร่างเทศบัญญัติฉบับที่พิจารณาในคราว

ก่อนครับ 
นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญคุณสุวิภาฯ ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล ทางกองการศึกษาได้บันทึกน าส่งไปตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คือมีการน าส่ง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ไปตั้งแต่ก่อนการประชุมครั้งก่อนแล้วค่ะ   
ร.ก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
นายบุญสม  วังบัวทอง ก็ได้รับทราบแล้วนะครับ ก็ต้องขอฝากให้กับทุกฝ่ายพิจารณางบประมาณให้รอบคอบ 
ประธานสภาเทศบาล ครบถ้วนก่อนน าเสนอต่อสภา  และความผิดพลาดครั้งนี้จะเป็นบทเรียนส าคัญในการ

ท างานส าหรับทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร รวมถึงสมาชิกสภาทุกท่าน เพราะส่วนใหญ่
สมาชิกจะตรวจสอบในเรื่องโครงการก่อสร้างส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่
งบประมาณบริหารภายในส่วนอ่ืนๆ ในการตั้งงบประมาณก็ต้องพิจารณาลงใน
รายละเอียดให้มากขึ้นกว่านี้ เพ่ือจะไม่ให้เกิดช่องว่างในการตั้งงบประมาณ  ในส่วนตัว
คิดว่าปีนี้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ผ่านไปได้ด้วยดี  ผู้บริหารก็ได้เสนอร่าง 
เทศบัญญัติฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ไม่ต้องมีการขอขยายเวลา แต่เมื่อเกิดปัญหา
ขึ้นบ้างก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งในการท างาน  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีก
บ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม อนุมัติเพิกถอนมติการให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ด้วยมติเอกฉันท์  

 อนุมัติ  12     เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง  
นายบุญสม  วังบัวทอง 4.2 ญัตติ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล      พ.ศ. 2565 (พิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)   
 ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ประชุมทุกท่านครับ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน 
 ให้เทศบาลต าบลที่วังเดินไปข้างหน้าโดยการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภายใต้การน าของกระผม ฝ่ายบริหาร และฝ่ายข้าราชการประจ า สมาชิกสภาทุกท่าน 
 ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ผมขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ชี้แจงครับ 
นายกัญช์  อินทนู      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
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ปลัดเทศบาล  ประชุมทุกท่านครับ ผมขอเรียนชี้แจงหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แทนท่านนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หลักการ 
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
(พิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  

/เหตุผล... 
เหตุผล 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ. 2554  ข้อ 58  ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563  ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์
และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ 
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  และ 
ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการ
พิจารณา ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจให้ความ
เห็นชอบหรืออนุมัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  
      ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 58 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 23 ข้อ 25 และเพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ
เทศบาลต าบลที่วัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหา  ความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิผล จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเข้าวาระการประชุมเสนอสภาเทศบาล
ต าบลที่วังพิจารณาในขั้นรับหลักการต่อไป  
 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลที่วัง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลที่วังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลที่วัง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 71,342,530.56 บาท  
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   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 54,446,819.60 บาท  
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 23,785,147.97 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 2 โครงการ รวม 

5,834,000.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ รวม 849,660.54 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 1,691,830.52 บาท                             

               /2. การบริหาร... 
     2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.1 รายรับจริง จ านวน 94,826,151.50 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร จ านวน 984,718.66 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
จ านวน 1,330,035.06 บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 620,808.24 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 

และกิจการพาณิชย์ 
จ านวน 0.00 บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 412,520.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 46,781,414.54 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 44,696,655.00 บาท 
 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,132,025.00 บาท 
 2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 71,734,598.79 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง จ านวน 20,359,441.23 บาท 
  งบบุคลากร จ านวน 28,407,762.00 บาท 
  งบด าเนินงาน จ านวน 12,300,292.26 บาท 
  งบลงทุน จ านวน 3,867,775.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ านวน 6,799,328.30 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,132,025.00 บาท 
 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 9,858,194.00 บาท 
 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลที่วัง 

อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. รายรับ    
        



๘ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 984,718.66 8,530,000.00 6,135,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

1,330,035.06 1,498,000.00 1,757,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 620,808.24 400,000.00 600,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

0.00 0.00 10,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 412,520.00 300,000.00 250,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,348,081.96 10,728,000.00 8,752,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 46,781,414.54 50,250,000.00 49,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

46,781,414.54 50,250,000.00 49,000,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 44,696,655.00 45,000,000.00 51,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

44,696,655.00 45,000,000.00 51,000,000.00 

รวม 94,826,151.50 105,978,000.00 108,752,000.00 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลท่ีวัง 

อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ      

  งบกลาง 20,359,441.23 25,624,186.00 24,263,547.00 

  งบบุคลากร 28,407,762.00 32,130,806.00 34,354,984.00 

  งบด าเนินงาน 12,300,292.26 19,802,308.00 18,467,250.00 
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  งบลงทุน 3,867,775.00 21,669,700.00 23,728,971.00 

  งบเงินอุดหนุน 6,799,328.30 6,721,000.00 7,937,248.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 71,734,598.79 105,978,000.00 108,752,000.00 

/นายกัญช์… 

นายกัญช์  อินทนู กระผมขอน าเสนอเก่ียวกับรายละเอียดประมาณการราคาโครงการก่อสร้างประกอบ 
ปลัดเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด

โครงการต่างๆ ปรากฎอยู่ในเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้วนะครับ   
นายบุญสม  วังบัวทอง ต่อไปนี้ก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายในรายหมวดและข้อที่เห็นว่าไม่สมควรหรือ   
ประธานสภาเทศบาล มีความเห็นเช่นไร ขอเชิญครับ 
นายช านาญ เกตุบูรณะ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล ราชการทุกท่านครับ ในการตั้งงบประมาณรายรับปรับเพิ่มจ านวน 3,000,000.- บาท 

ในสถานการณ์โรคโควิท และอีกหลายๆ ปัจจัย ผมก็หวังว่าประมาณการรายรับนี้จะ
เป็นไปตามเป้าหมายเพ่ือน ามาใช้บริหารจัดการอย่างไม่ติดขัด ผมพิจารณาเรื่องการ
ปรับลดงบประมาณรายจ่ายในรายการที่ต้องปรับลดงบประมาณ 3,720,000.- บาท    
บางรายการก็เหมาะสมที่ต้องปรับลดแต่บางรายการก็ไม่น่าจะต้องปรับลด ก็ถือว่าดีที่
ไม่มีการปรับลดงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในส่วนของโครงการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภค เพราะโครงการที่ได้บรรจุอยู่ในร่างเทศบัญญัติฯ ได้มีการชี้แจง
บอกกล่าวกับชาวบ้านไปแล้ว  แต่หากจะต้องปรับลดในส่วนนี้จริงๆก็คิดว่าสมาชิกสภา
ก็อาจจะปรับให้ได้  ในส่วนของรายละเอียดการปรับลดขออนุญาตท่านประธานสภาได้
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง เจ้าหน้าที่จัดท างบประมาณชี้แจง ด้วยครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ในส่วนของรายละเอียดรายการที่ปรับลด ทางผู้บริหารจะชี้แจงส่วนนี้หรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดท างบประมาณชี้แจงในรายการที่ต้องปรับลด  

ขอเชิญครับ 
นางมาริสา  เพ็ชรทอง      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ประชุมทุกทา่นคะ่  ส าหรับรายจ่ายที่ปรับลดลงตามรายละเอียดเอกสารที่ได้ให้ท่านไว้ 
รก. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ แล้ว  ได้พิจารณาและค านวณตัวเลขของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกันสามารถปรับ

ลดลงได้ในส่วนของการปรับลดในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เงิน
ช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า และในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ในภาวะ
สถานการณ์โรคโควิท 19 น่าจะยังไม่สามารถจัดอบรมได้มากนัก และในส่วนของ
งบประมาณกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สามารถปรับลดเงินเดือนพนักงาน  และเงิน 

  ประจ าต าแหน่งลงมาได้ เนื่องจากในปัจจุบันมีต าแหน่งว่างถึง 3 ต าแหน่ง ซึ่งเป็น
ต าแหน่งที่อัตราเงินเดือนค่อนข้างสูงแต่เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีการปลดล็อคการ
โอนย้ายเพราะต้องรอการสอบเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งสายงานบริหารก่อน ซึ่งน่าจะต้อง
ใช้เวลาอีกพอสมควรในการจัดสอบเนื่องจากมีการเลื่อนสอบอยู่เนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิท 19 และหากยังมีการแพร่ระบาดของโรคอยู่ การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
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เสพติดที่วังคัพก็น่าจะยังไม่สามารถจัดโครงการได้ ค่าเช่าบ้านและเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรเนื่องจากมีข้าราชการในกอง 1 คน จึงสามารถปรับลดลงมาได้ ในส่วน
ของกองช่างรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาและ
แผนงานเคหะและชุมชน และค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธาตัดลดลงเนื่องจากเดิมได้มีการตัดยอดรถของกองการศึกษาลง จึงน ามาตั้งจ่าย
ไว้ในรายจ่ายในรายการต่างๆ นี้ จึงสามารถปรับลดยอดเหล่านี้ลงได้  ในส่วนของกอง
สาธารณสุขฯ สามารถปรับลดค่าเช่าบ้านลงมาได้ ในส่วนของกองการศึกษาสามารถ 

 /ปรับลด...  
  ปรับลดค่าตอบแทนพนักงานจ้างลงได้เช่นกันค่ะ รายจ่ายทั้งหมดที่ปรับลดลง จ านวน 

3,720,000.- บาท  ตั้งรายรับปรับเพ่ิมขึ้น 3,000,000.- บาท รวมจ านวนทั้งสิ้น 
6,720,000.- บาท ที่จะต้องตั้งรายจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันค่ะ 

   ขอเรียนชี้แจงในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ดิฉันในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ค่ะ ขอเรียนชี้แจงว่าในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 การปฏิบัติงานจะแตกต่างจากปี พ.ศ. 2564 ในเดิมทีแต่ละกองจะส่งมา
เป็นบันทึกข้อความและมีรายละเอียดงบประมาณพร้อมด้วยค าชี้แจงงบประมาณ  แต่
ในปีนี้เปลี่ยนใหม่แต่ละกองส่งมาเป็นกระดาษไม่กี่แผ่น ดิฉันเองด้วยความสะเพร่าไม่ได้
มีเจตนาอ่ืนใด โดยเงินอุดหนุนอาหารกลางวันจะอยู่ในหน้าสุดท้ายรายการสุดท้าย 
ก่อนหน้าจะเป็นรายการก่อสร้างคูระบายน้ า ซ่ึงดิฉันคีย์ข้อมูลมาจนถึงโครงการก่อสร้าง
คูระบายน้ าก็เลยคิดว่าจะคีย์ลงระบบตอนที่ได้รายการประมาณการราคาก่อสร้าง ป.ร.
4 ป.ร. 5 จากกองช่าง โดยหลงลืมไปว่ายังมีรายการเงินอุดหนุนต่อท้ายอีกหนึ่งรายการ 
ต้องยอมรับว่าไม่ได้ทวน อันนี้เป็นความผิดพลาดแต่ขอชี้แจงว่าไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ
ว่าจะไม่ตั้งไว้เพราะรายการนี้ก็ส าคัญ ดิฉันท างบประมาณมาหลายปีรู้ดีว่าทุกรายการ
ส าคัญหมดแต่เกิดจากข้อผิดพลาดในเรื่องของการหลงลืมจริงๆ และก็ไม่ได้ทวนค่ะ 
งบประมาณท่ีปรับลดส่วนใหญ่ไม่ได้กระทบกับส่วนอ่ืน จะปรับลดจากงบประมาณของ
ส านักปลัดเทศบาลและกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นความ
รับผิดชอบของดิฉันซึ่งรับผิดชอบอยู่สองกองค่ะ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

    ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปรายเพิ่มเติม 

นายบุญสม  วังบัวทอง เมื่อที่ประชุมได้พิจาณาร่างเทศบัญญัติรายจ่ายฯ กันอย่างละเอียดถี่ถ้วนดีแล้วไม่มี     
ประธานสภาเทศบาล ผู้อภิปรายเพิ่มเติมขั้นตอนต่อไปผมขอมติในท่ีประชุมในการรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครับ 

มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  เห็นชอบ   12   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  งดออกเสียง   -    เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง เมื่อรับหลักการ วาระท่ี 1  แล้วขั้นต่อไปเป็นการเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการแปร 



๑๑ 
 

ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน   

นายช านาญ  เกตุบูรณะ กระผมขอเสนอให้คณะกรรมการแปร มีจ านวน 3 คน ครับ    
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดย ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว  นายสัมภาส ศรีจันทร์   
นายบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

/ที่ประชุม… 
ที่ประชุม  ไม่มี  

มติที่ประชุม มีมติให้มีคณะกรรมการ   3    ท่าน 
  เห็นชอบ     12   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง  
  งดออกเสียง       -   เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง ตามมติที่ประชุมให้คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล ที่วัง  จ านวน 3 ท่าน  ขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 
ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว กระผมขอเสนอ  นายช านาญ  เกตุบูรณะ    
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดย นายอนุชา  บุญชู    นายลือชัย  อดิศาสกุล    
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายช านาญ 
ประธานสภาเทศบาล เกตุบูรณะ ได้รับการเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 14 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ         
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ 2 
นายลือชัย อดิศาสกุล กระผมขอเสนอ  นายอนุชา  บุญชู 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดย นายสัมภาส  ศรีจันทร์  นายสุชาติ  ทองเนื้อเก้า 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายอนุชา   
ประธานสภาเทศบาล บุญชู ได้รับการเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 14 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ         
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ 3 
นายช านาญ  เกตุบูรณะ กระผมขอเสนอ นายลือชัย  อดิศาสกุล    
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดย นายอนุชา บุญชู   ร.ต.อ.สุนทร  ปรุงแก้ว   
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายลือชัย 
ประธานสภาเทศบาล อดิศาสกุล  ได้รับการเลือกให้แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 14 

นายบุญสม  วังบัวทอง เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบตามจ านวนแล้ว ขอพักการประชุม  (10 นาที) 



๑๒ 
 

ประธานสภาเทศบาล เพื่อให้เลขานุการสภาฯ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
นางสาววัชรี  นุ่นสังข์ ดิฉันขอเชิญทั้งสามท่านประชุมเข้าประชุม ณ ห้องกิจการสภาต่อเพื่อเลือกประธาน 
เลขานุการสภาเทศบาล คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ    

พักการประชุม 10 นาที ตั้งแต่เวลา 11.40 น. - 11.50 น. 

 

 

/นายบุญสม...   

นายบุญสม  วังบัวทอง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุมต่อนะครับ    
ประธานสภาเทศบาล          จากการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งผลมา       
  สรุปได้ดังนี้  คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย 
  1. นายช านาญ เกตุบูรณะ   เป็นประธานกรรมการ 
  2. นายลือชัย อดิศาสกุล   เป็นกรรมการ 
  3. นายอนุชา บุญชู   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ      
และมีคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 45 วรรค 3 ก าหนดว่าญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการซึ่งสภาจะต้องด าเนินการดังนี้ 

  1. ก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
  2. ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติ 

และหลังจากที่มีการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
ต่อประธานสภาเทศบาล  กระผมขอให้ที่ประชุมก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติและ
ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ 

นายช านาญ  เกตุบูรณะ กระผมขอเสนอก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติ   
สมาชิกสภาเทศบาล วันที่ 11 กันยายน  2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น.   
  วันที่ 12 กันยายน  2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
  วันที่ 13 กันยายน  2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
  ณ ห้องกิจการสภา เทศบาลต าบลที่วัง 

  และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค าแปรญัตติให้ เสร็จภายในวัน พุธที่   
15 กันยายน 2564 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนายสุชาติ  ทองเนื้อเก้า นายสัมภาส ศรีจันทร์
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ หากไม่มี  ผมขอเชิญประธาน 
  คณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายช านาญ  เกตุบูรณะ ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล/ ในวันพุธ ที่  15 กันยายน 2564  เวลา  09.30  น. ณ ห้องประชุม 
ประธานคณะกรรมการแปรฯ  สภาเทศบาลแห่งนี้ จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาและท่านผู้บริหารทุกท่านทราบ 



๑๓ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายบุญสม  วังบัวทอง สรุปก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติ วันที่ 11 – 13 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 
 ประธานสภาเทศบาล 08.00 น. – 16.30 น. และให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ

ในวันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564  เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลที่วังแห่งนี้ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

/นายบุญสม...   

นายบุญสม  วังบัวทอง ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 
ประธานสภาเทศบาล ในวันจันทร์ ที่  20 กันยายน  2564  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลแห่งนี้ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
ในวาระท่ี 2 และวาระที ่3  ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯท่านใด หรือคณะผู้บริหารมีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล นายกฯ ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรี ราชการทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทุกท่าน รวมถึงสมาชิกสภาได้รับ

ทราบในเรื่องการปฏิบัติงานที่ เกิดข้อบกพร่องขึ้นในการจัดท า ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้องน าเรียนว่าเมื่อผมได้ทราบ
เรื่องจากการหารือของท่านปลัดเทศบาล ได้แจ้งว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ตก
หล่นรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันที่ เป็นตัวเลขค่อนข้างสูง  ผมจึงได้
ปรึกษาหารือพร้อมด้วยรองนายก ได้สรุปกันว่าควรจะปรับลดรายจ่ายบางรายการเพ่ือ
น ามาชดเชยในยอดเงินอุดหนุนที่ขาดไปนี้   ซึ่ งหากจะเป็นการโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ในส่วนของรายการที่เป็นอ านาจอนุมัติของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ก็สามารถกระท าได้  แต่อาจจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการท า
ให้ภารกิจที่ต้องด าเนินงานอาจด้อยประสิทธิภาพลง  ก็ได้หารือกันและท่านปลัดก็ได้ให้
ความเห็นว่าควรจะใช้แนวทางในการขออนุมัติเพิกถอนมติการให้ความเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติฯ ที่ได้เสนอเพ่ือพิจารณาในครั้งก่อน แล้วเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ใหม่ วิธีนี้จึง
เป็นวิธีที่เหมาะสมในการจัดการเรื่องนี้  แต่เมื่อเกิดข้อบกพร่องขึ้นในฐานะที่ผมเป็น
ผู้บริหารสูงสุดก็ต้องหาทางออกหาทางแก้ไข  ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดี เครื่องมือเครื่องใช้
ดีแต่อาจเกิดจากข้อบกพร่องของบุคคล เมื่อเกิดข้อบกพร่องขึ้นผมจะได้วางแนวทาง
วางกรอบการท างานเพ่ือที่จะแก้ข้อบกพร่องและขอใช้ค าว่าต้องไม่เกิดขึ้นอีก ผมจะ
บริหารจัดการเรื่องการท างานให้ดียิ่งๆ ขึ้น  ขั้นตอนการท างานในเรื่องการจัดท าร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณฯ เริ่มต้นจากทุกๆ กอง ส่งข้อมูลงบประมาณรายจ่ายต่างๆ 
เสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ ส่งให้กองยุทธศาสตร์ฯ ด าเนินการรวบรวมบันทึกข้อมูล
จัดท าเสร็จต้องส่งกลับไปยังกองต่างๆ เพ่ือทบทวนตรวจสอบข้อมูลก่อน หากถูกต้องไม่
มีรายการใดผิดพลาดก็ให้กองยุทธศาสตร์ฯ ด าเนินการจัดท าร่างเทศบัญญัติฯ ให้เสร็จ



๑๔ 
 

สมบูรณ์เพ่ือเสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณเสนอผู้บริหารพิจารณาก่อนน าเสนอต่อสภาฯ
แต่ขั้นตอนการท างานที่ผ่านมายังขาดขั้นตอนการทบทวนตรวจสอบที่รอบคอบ ไม่ได้
ส่งกลับให้กองต่างๆ ตรวจทานก่อน  ต่อไปผมจะจัดระบบในการท างานให้รอบคอบ
ยิ่งขึ้นเพ่ือลดปัญหาความบกพร่องของคนโดยใช้ระบบการท างานเป็นตัวควบคุม ผมเอง
ก็มีข้อบกพร่อง ข้าราชการก็อาจมีข้อบกพร่องจะมากหรือน้อยแต่ครั้งนี้เป็นข้อบกพร่อง
ที่ใหญ่มากที่หลังจากนี้ผมจะต้องร่วมกันหารือทบทวนวางแผนในการบริหารจัดการ
เรื่องนี้  เมื่อมีภารกิจมีสิ่งส าคัญที่ผมจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลให้มีรายละเอียดในการ
จัดการมากขึ้นก็จ าเป็นต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นบ้าง เพ่ือให้การจัดการในการท างานของ 

/เราดีขึ้น... 

  เราดีขึ้น  ได้มีคนกล่าวไว้ว่าการเมืองเป็นเรื่องยุ่งยาก ผมได้เข้ามาบริหารจัดการ   
เทศบาลต าบลที่วังในช่วงที่มรสุมรุนแรง ผมมีหน้าที่ต้องพายเรือล านี้ พาพ่ีน้องชาว
ต าบลที่วังรวมทั้งฝ่ายข้าราชการและพนักงานเพ่ือมุ่งไปข้างหน้าอย่างมีระบบ สี่เดือนที่
เข้ามาได้เห็นมรสุมหนักๆ มากมาย แต่มรสุมเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ดีเป็นเครื่องกระตุ้น
เตือนใจให้ผมต้องมีระเบียบปฏิบัติเพ่ือน าพาให้การบริหารของผมเป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้อง  ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะท าให้เรามีระเบียบปฏิบัติที่รัดกุมขึ้น กฎหมายไม่ได้มี
มาตั้งแต่ยุคหินมนุษย์ในยุคหินการท าร้ายฆ่ากันก็ไม่มีกฎหมายไม่มีการจ าคุกตลอดชีวิต 
ไม่มีการประหารชีวิต แต่ในปัจจุบันมีกฎหมายใช้บังคับมีกฎระเบียบมากมาย เป็น
ตัวอย่างที่ผมยกมาให้ทุกท่านได้ทราบว่าเมื่อมีข้อบกพร่องขึ้นก็ต้องมีวิธีในการจัดการ 
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน ฝ่ายข้าราชการได้สบายใจในการน าพาของกระผม สิ่งต่ างๆ 
ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดก็ตาม  ปัญหาและอุปสรรคในการท างานจะท าให้ทุกคน
เข้มแข็งขึ้น ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอบคุณครับท่านนายกฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใด หรือคณะผู้บริหารมีเรื่องอะไรจะชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญท่านที่ปรึกษาฯ ครับ 
พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรง 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ ผมในฐานะที่ปรึกษานายกฯ ได้รับทราบ

ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นตัวเลขสูง ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องแก้ไขครับ 
ผมพยายามให้แนวทางให้เอาความถูกต้องไม่เอาความถูกใจ ถ้ามีประเด็นอะไรก็ชี้แจง
อะไรท าได้อะไรท าไม่ได้อะไรผิดระเบียบ ผิดระเบียบผิดวินัยอาจแก้ไขได้ มีขั้นร้ายแรง
ไม่ร้ายแรง ต้องควบคุมก ากับดูแลไม่ให้การท างานผิดหลักกฎหมาย หากการท างานมี
ความถูกต้องมีความพร้อมหน่วยตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะ
ขั้นตอนรายละเอียด ไทม์ไลน์การท างานของเราถูกต้องอยู่แล้ว ส าหรับร่างเทศบัญญัติฯ 

  งบประมาณฯ ไทม์ไลน์ก็มีอยู่แล้ว ต้องท าอะไรอย่างไร ผู้บริหารต้องเสนอร่างเทศ -
บัญญัติฯ ต่อสภาภายในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี  งบประมาณเงินอุดหนุนที่ตกไป
ตัวเลข 6,720,000.- บาท เป็นงบประมาณที่ต้องตั้งเป็นรายจ่ายที่มีอยู่เป็นประจ าทุก
ปี  ก็ขออย่าให้ปีต่อไปเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก การท างานอย่าแบ่งแยกอย่ามองว่าเป็น
ฝ่ายการเมือง พวกเราไม่ได้มาเล่นการเมือง ผมมาท างานการเมืองเพ่ือพัฒนาชาติ
บ้านเมือง ผมท าปัจจุบันให้ดีที่สุดเรื่องอนาคตผมไม่ได้สนใจ ผมก็ขอฝากท างานให้มี
ความจริงจังจริงใจในการอยู่ด้วยกัน ปัญหามีมากมายต้องเอ็กซ์เรย์ปรับปรุงแก้ไข 



๑๕ 
 

องค์กรของเราขอใหค้วามรักความสามัคคีลงเรือล าเดียวกัน ภายใต้นาวาของท่านนายก 
ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอบคุณครับท่านนายกฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใด หรือคณะผู้บริหารมีเรื่องอะไรจะชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ 
นายระแบบ  มัคจิตร เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล ราชการทุกท่านครับ  ผมขอขอบคุณผู้บริหารเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการสัญจรตาม

โครงการก่อสร้างถนนในพ้ืนที่หมู่ 10 ชาวบ้านเดือดร้อนเรามีส่วนแก้ไขปัญหาให้
ชาวบ้านใช้ถนนในการท าการเกษตร  ในการแก้ไขปัญหาก็ค่อยๆ แก้ไขไปนะครับ เช่น 
ปัญหาน้ าท่วม  พยายามไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ า ไม่ให้มีการปิดกั้นทางน้ าเรื่องน้ าท่วม 

/เกิดข้ึน... 
  เกิดข้ึนเกือบทุกปี ก็ค่อยคิดค่อยแก้ ค่อยๆ ท าแก้ไขปัญหาครับ ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน

ก็ค่อยๆ ท างานอย่าใจร้อน ผมก็ท างานสมาชิกสภามาหลายปีก็ไม่เคยปัญหาความ
ผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้น  เกิดข้อผิดพลาดก็ต้องไปปรับลดรายจ่ายที่ไม่ควรจะปรับลด 
อย่างเช่นโครงการแข่งขันกีฬาที่วังคัพ ปีหน้าหากโรคโควิทเบาบางลงก็ควรจัดให้มี
โครงการนี้  แต่พอปรับลดโครงการนี้ไปแล้วก็ไม่มีงบประมาณ โควิทก็อีกเรื่องหนึ่งแต่
งบประมาณก็ต้องตั้งไว้ ขอฝากไว้ให้พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลที่วังครับ 
ประธานสภาเทศบาล ในความคิดผมอยากเห็นการท างานของเทศบาลต าบลที่วังท างานร่วมกันอย่างมี

ความสุข อยากเห็นรอยยิ้ม ของคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงสมาชิกสภา  
มีท่านใดจะเสนอความเห็นใดอีกหรือไม่ครับ 

นายสัมภาส  ศรีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ ส าหรับการท างานที่ผ่านมาสมาชิกสภา รวมถึงคณะ

ผู้บริหารเน้นการท างานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องชาวที่วัง เน้นออกหน้า
งาน แต่งานด้านหลังนี้ก็คิดว่าท่านนายกฯ ผู้บริหาร ก็มองเห็นและดูแลอยู่ ผมขอแสดง
ความคิดเห็น น าเรียนท่านประธานถึงท่านนายกฯ ว่างานด้านเอกสาร งานด้านตัวเลข
เป็นสิ่งส าคัญที่สุด อยากให้ท่านนายกฯ มอบหมายให้ผู้ที่ดูแลด้านเอกสารโดยตรง มี
การตรวจสอบตัวเลขให้รอบคอบ  แม้ว่าแตล่ะหน่วยจะมีความช านาญในการท างานแต่
หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือผู้บริหาร ผมเชื่อว่าหากได้มีการตรวจทาน
อย่างรอบคอบเหตุการณ์ความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้น ขอบคุณมากครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลที่วังครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอความเห็นใดอีกหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม ไม่มี  

นายบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธานสภาเทศบาล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  12.05 น.  
 
 
 เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก  

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อ
วันที่……………………………. 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………..………………….. 
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