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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันที ่20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
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 
            นายดุสิต  แดงวิเศษ 
             นายปรีชา สุดใจ 
             นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ 
             นายถนอม  ง้ิวไชยราช 
             นายอ าพร  มาตราช 
             นายวิลัย    วงสาเนาว์ 
                      นายพนมชัย ค าพิทักษ์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  การประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามญั สมัยท่ีสาม คร้ังท่ี 2 วันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายณัฐพงศ์  ไตรโยธี นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ณัฐพงศ์  
2 นายวิระ  นิเทียน รองนายกเทศมนตรี วิระ  
3 นายบุญยงค์  ชาติห้าวหาญ รองนายกเทศมนตรี บุญยงค์  
4 นายเหงียม   เถาโครตศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี เหงียม  
5 นายสมชัย  ไตรโยธี ที่ปรึกษานายกเทศมตรี สมชัย  
6 นางสาวนงค์ลักษณ์  หุนติราช ผู้อ านวยการกองคลัง/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นงค์ลักษณ์  
7 นายสุริยา  แก้วไพฑูรย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา/รักษาราชการแทนหัวหน้า

ส านักปลัด 
สุริยา  

8 นายวิระพงษ์  พิมพ์กลม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า วิระพงษ์  
9 นายวัฒนา  ศรีสุทัศน์ ผู้อ านวยการกองช่าง วัฒนา  
10 นายเกรียงไกร ชัยรินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ เกรียงไกร  
11 นางนงค์รัก  รัตนมาลี นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นงค์รัก  
12 นางวิภารัตน์  ค าทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ วิภารัตน์  
13 นางสาวมณีรัตน์  ขันทะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ มณีรัตน์  
14 นายขวัญชัย  ทองส่งโสม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ ขวัญชัย  
15 นายสงัด สุบุญมา นักวิชาการศึกษาช านาญการ สงัด  
16 นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิลาวัลย ์  
17 นางสาวศิริพร พันมาตย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศิริพร  

    18 นายพงศธร  มุงธิสาร นายช่างโยธาช านาญงาน พงศธร  
19 นายพงค์สรร ค ากองแพง นายช่างเขียนแบบช านาญงาน พงค์สรร  
20 นายอดิเรก   งอยผาลา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อดิเรก  
21 นางสาวกาญจนา วงวันศรี เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน กาญจนา  
22 นายสุทิวัส  นิเทียน เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน สุทิวัส  

    23 นางสาวสุลลิดา แสนสุริวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สุลลิดา  
24 จ.อ.ณัฐวุฒิ      หล่มช่างค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ณัฐวุฒิ  
25 นางสาวสมพร      บุญราช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สมพร  
26 นางสาวกรกนก     โยปทุม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรกนก  
27 นางสาวทัศณีย์     สายธิไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทัศณีย์  
28 นางรัชชุดา   แดงวิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รัชชุดา  
29 นางสาวสุพัฒตรา  จารสีเพ็ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุพัฒตรา  
30 นายเมธาวี  สุขจันดา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เมธาวี  
31 นายทรงยศ  วะเกิดเป้ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ทรงยศ  
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32 นายธวัชชัย ดวงสุภา พนักงานขับรถ ธวัชชัย  
33 นางสาวสุจิตรา  ดาค า จ้างเหมาบริการ สุจิตรา  
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล   เรียน ผู้บริหารเทศบาลต าบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ก็ครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้านายอุทิศ 
ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2564 วันที่         
20 สิงหาคม 2564 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่
ประชุมทราบ เรื่องโควิด-19 ก าลังระบาดอย่างรุนแรง ยิ่งนานวัน ยิ่งมี
จ านวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น มีความสูญเสียมากขึ้น ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ 
ป้องกันตัว เองด้วยนะครับ  ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ                                           
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม      

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรียนเชิญประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบะหว้า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต    
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่  7 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม การตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม   
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ไม่มีผิดตกครับ    
ท่านประธาน  

ประธานสภาเทศบาล           มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี ข้าพเจ้าก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม   
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ด้วยครับ  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ  
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ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดอยากเสนอเรื่องเพ่ือทราบหรือไม่ครับ เชิญท่านผู้อ านวยการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้าครับ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายวิระพงษ์ พิมพ์กลม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบะหว้า ขอน าเรียนเกี่ยวกับ เรื่องภารกิจของโรงเรียน      
นะครับ ซึ่งจะได้แจ้งให้ทุกท่านทราบ เผื่อมีผู้ปกครองสอบถามตามที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าได้แจ้งแล้วว่า เป็นภารกิจเกี่ยวกับโควิด
ซึ่งวงเงินที่เกี่ยวข้องอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้าตอนนี้มีอยู่ 
2 ส่วน 

 1.ทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา 
 1.1ทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาแบบต่อเนื่อง หมายความว่า นักเรียน     

ที่เคยได้รับทุนเสมอภาคเพ่ือการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มี 33 คน
ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 15 คน ย้ายสถานศึกษา 1 คน คงเหลือ 17 คน 
ซ่ึงเงินได้ผลกัมาท่ีโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ได้คนละ 2,000 บาท และระบบ
บั งคั บ ให้ มอบภายในวันนี้ ใ นช่ ว งบ่ า ยครั บ  ซึ่ ง ได้ น า เ รี ยนท่ าน
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ท่านสมชัย ไตรโยธี จะได้ด าเนินการมอบที่โรงเรียนของเรา ทุนละ 2,000 
บาท 17 ทุนเป็นเงิน 34,000 บาท 

 1.2ทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาลงทะเบียนใหม่  ลงทะเบียนใหม่
หมายความว่า ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2564 ซึ่งนักเรียนของเรา         
มีทั้งหมด 227 คน เป็นชาย 115 คน เป็นหญิง 112 คน ได้รับทุนใน      
ปี 2563 จ านวน 17 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 8 คน  ท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลบะหว้า ได้ให้นโยบายกับทางโรงเรียนว่าต้องแจกแบบสอบถามหรือ
แบบขอรับทุนให้กับนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผลปรากฏดังนี้ครับ นักเรียนที่ยื่น
ความจ านงขอรับทุนและโรงเรียนได้บันทึกลงในระบบส านักงานกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เรียบร้อยแล้ว จ านวน 189 คน 
เป็นชาย 94 คน หญิง 95 คน และมีนักเรียนที่ไม่ประสงค์รับทุน 21 คน 
เป็นชาย 12 คน หญิง 9 คน ซึ่งการคัดกรอง  มีผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ได้
ร่วมการคัดกรอง ใครที่มาเราก็ลงทะเบียนให้ได้หมดทุกคน แต่จะได้หรือ
ไม่ได้นั้น ขึ้นอยู่กับระบบจะคัดกรองเองนะครับ ซึ่งจะมีมาตรฐานอยู่ โดยดู
จากเฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อหัว ถ่ายรูปสภาพบ้านให้เห็นหลังคา ให้เห็น
ด้านหน้า ด้านข้าง และถ่ายรูปพ้ืนบ้านว่าพ้ืนบ้านท าด้วยอะไร จะมี
แบบฟอร์มให้กรอกอันนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับ 
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 2.ตามหนั งสื อกรมส่ ง เส ริ มกา รปกครอ งส่ วนท้ อ งถิ่ นด่ วนที่ สุ ด                
ที่ มท 0816.2/ว1787 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เรื่อง การเตรียมความ       
พร้ อมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ มี สถานศึกษาในสั งกัด            
(โรงเรียน/วิทยาลัย)  ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ    
ค่าใช้จ่ ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19          
ของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือนี้มาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จะท า
หนังสือถึงท่านนายอ าเภอ นายอ าเภอจึงท าหนังสือถึงนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาผมจึงได้ดาวน์โหลด
หนังสือออกมาก่อนเพ่ือความรวดเร็วและทันต่อเวลา ให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด(โรงเรียน/วิทยาลัย) ได้มีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ แจ้งโรงเรียน/วิทยาลัยในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครองนักเรียนด าเนินการกรอกข้อมูลตามแบบหนังสือแสดงความ
ประสงค์เ พ่ือที่จะขอรับเงินในโครงการให้ครบถ้วนนะครับ  ผมก็ได้
ด าเนินการให้คุณครูประสานผู้ปกครองว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
2. ส าเนาบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง 
3. ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 
น ามาส่งกับคุณครูประจ าชั้น หลังจากนั้นโรงเรียนจะได้สรุปรวบรวม     
ว่าใครที่ประสงค์ขอรับเงิน แบ่งเบาภาระในช่วงโควิด 2,000 บาท ซึ่งผม
จะได้น าเรียนผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต่อไป ต้องส่งจังหวัดภายในวันที่ 
25 สิงหาคม 2564 ซึ่งโรงเรียนภายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการไปแล้ว เหลือในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเพ่ือทราบ ให้กับสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        
ได้อธิบายให้ผู้ปกครองทราบ ว่าอยู่ในช่วงด าเนินการ ช่วงบ่ายก็คงจะสรุป
ได้ว่า ใครจะขอรับบ้าง การที่จะได้เงินหรือไม่นั้น ผมไม่สามารถที่จะตอบ
ได้ว่า ได้เงินไวหรือช้า จะได้เงินในระบบไหน ได้ข่าวว่าจะโอนเข้าบัญชี
หรือวิธีอ่ืน ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล จึงขอน าเรียนเพื่อทราบ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า        
ที่ ได้แจ้ ง เกี่ ยวกับการช่วยเหลือของนโยบายภาครัฐว่ ามี เงินช่วย         
เหลือผู้ปกครองช่วงโควิด-19 จ านวนเงิน 2,000 บาท สมาชิกท่านใด               
มีความเห็นอยากสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระท่ี 4 ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล 4.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 1 รับหลักการ) 
 ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้แถลงหลักการและ

เหตุผลของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2565 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ได้รับทราบด้วยครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 
ข้าพเจ้าจะขอชี้แจงแถลงหลักการ และเหตุผล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
 

 
 
-----------------------------------อ่าน---------------------------------------- 
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
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ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ที่ได้แถลงเรื่องที่เสนอใหม่เพ่ือ 
พิจารณา ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระที่ 1 รับหลักการ) มีสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าท่านใด สงสัยในหัวข้อใดเกี่ยวกับญัตติการพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระที่ 1    
รับหลักการ) ที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าแถลงมาหรือไม่       
เรียนเชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 หลังจากได้รับฟังค าแถลงหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565 แล้วกระผมได้สังเกตนะครับ 

 1.ความพร้อมในการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2565 และการน าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
คือ การส่งระเบียบวาระการประชุมที่เคยปฏิบัติมาครับ ส่งถึงสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบะหว้าแนบร่างเทศบัญญัติพร้อมโครงการต่างๆ และแบบ
แปลนในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ท่านสมาชิก ได้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนที่
จะเข้าประชุมสภา ในครั้งต่อไปกระผม ขอให้มีความพร้อมมากกว่านี้ครับ 
และรายละเอียดการแก้ไขร่าง ธรรมดาแล้วระเบียบจะไม่สามารถแก้ไขให้
สอดแทรกเข้าไปได้ จะต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลต าบล    
บะหว้าก่อน ท่านประธานต้องพิจารณาครับ กระผมขอให้ค าแนะน าครับ 
2.การจัดท าร่าง เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 2565 ตั้งไว้ 
49 ล้านการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ควรอ้างอิงจากงบประมาณ    
ปีที่ ผ่ านมาคือปี งบประมาณ 2564 กระผมได้ดู รายละเ อียดของ
งบประมาณต่างๆ แล้วว่าแต่ละปีเราตั้งงบประมาณไม่เกิน 2 ล้าน ปี 2562 
ตั้งไว้ 39,535,960บาท ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับจริง 35 ล้าน ขาด
ไปอยู่ 4 ล้าน ปี 2563 ตั้งไว้ 43 ล้านกว่าๆ รับจริงจากรัฐบาลอุดหนุน    
38 ล้านขาดอยู่ 3 ล้านครับ ปี 2564 ตั้งไว้ 45 ล้านรับจริงจากรัฐบาล
อุดหนุน 40 ล้านยังขาดอยู่ 5 ล้านครับยังเหลือเวลาอีก 1 เดือน ปี นี้เป็น
ปีของการระบาดของโรคโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกเราจะมาตั้ง 49 ล้าน
เกินไป 4 ล้านจากงบประมาณปีที่แล้วนะครับ กระผมกลัวว่าโครงการ    
ที่เราท าเทศบัญญัติมันจะตกไปโดยปริยาย โดยจะใช้งบประมาณตัวอ่ืนไป
ท าเพ่ิมเติมไม่ได้ ถ้าเราตั้งเป็นเทศบัญญัติแล้วครับ อย่าง 8 โครงการของ
ถนนที่ตั้งไว้ ถ้าเงินไม่เข้าตามประมาณการที่เราตั้งไว้เราจะใช้งบประมาณ
ส่วนอื่นไปซ่อมแซมตามโครงการนี้ไม่ได้ครับ ไม่ใช่ว่าเราท าผิด แต่อยากให้
ข้อคิดเห็นครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิ เศษ กระผมเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาล      
ต าบลบะหว้ามา 7 ปี ก่อนนี้เราตั้งงบประมาณยืนพ้ืนไว้ 2 ล้าน ปีนี้ท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้ตั้งไว้เพ่ือการพัฒนา 4 ล้าน ขอเรียนเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้น าเรียนชี้แจงครับ 

 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
ในเรื่องของเอกสารที่ล่าช้าก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
บะหว้าทุกท่านด้วยนะครับ ถึงอย่างไรเราก็พยายาม จะท าให้ถูกต้องที่สุด
ครับ ขอขอบคุณส าหรับค าแนะน า ส่วนเรื่องของการตั้งงบประมาณในปีนี้
ก็ได้ปรึกษากับทางกองคลัง ว่าจะตั้งเพ่ิมได้สักเท่าไหร่ ว่าเพ่ิมเป็น 49 ล้าน
ได้หรือไม ่ได้รับค าตอบว่า ถ้าตามสัดส่วนแล้ว สามารถท าได้ ก็เป็นไปตาม
ขั้นตอน และเป็นไปตามระเบียบนะครับว่าเราไม่ได้ท าเกิน กระผมอยาก
ขอตัวเลขจากท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ครับ ว่าปีที่แล้วเงินเข้าเท่าไหร่ 

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง/
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ขออนุญาตเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสาร
สักครู่นะคะ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามอีกหรือไม่ครับเชิญท่านอ าพร มาตราช ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายอ าพร     

มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง    
หมู่ที่  1 กระผมได้รับฟังค าแถลงเรื่องงบประมาณจากท่านนายก         
แล้วผมเห็นว่าเขต 1 ได้น้อยเกินไปครับเขต 2 ได้เยอะขอให้ถัวเฉลี่ยกัน
ครับขอบคุณครับ   

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า ได้ชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า      
ในการด าเนินการตั้งงบประมาณถ้าจะรู้ว่าเขตไหนได้มาก หรือได้น้อย    
ถ้าลองรวมตัวเลขดู ก็จะเห็นว่าไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ ต่างกันไม่เกินหลัก
หมื่นหรือไม่เกินแสนก็ขอให้ลองรวมตัวเลขดูก่อนนะครับ  
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ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกครับ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าก็ได้เล็งเห็น    
ถึงความส าคัญของการพัฒนา อันไหนจ าเป็น ก่อน-หลัง ก็คงจะได้จัดสรร
ไปตามความเหมาะสมครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบะหว้า ท่านใดเห็นชอบ เรื่องที่เสนอใหม่เพ่ือพิจารณา 
ญัตติการพิจารณาร่ าง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 1 รับหลักการ โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วย
ครับ 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาเทศบาล 4.2 การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565          
เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน      
อุ่มอาสา ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ขอชี้แจงขั้นตอน
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่ า ง เทศบัญญัติ  ตามข้อ  103           
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ 
(1)คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวน      

ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  

 (2)คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล   

ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  

คณะกรรมการสามัญจะต้องเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น กรณีเทศบาล

ต าบลบะหว้า มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า จ านวน 11 ท่าน ไม่ควร

ตั้งเกิน 7 ท่าน หลังจากที่ประชุมหารือกันว่าเลือก คณะกรรมการแปร

ญัตติแล้ว ครบ 7 ท่าน สมาชิกสภาเทศบาลที่เหลือ ก็ยื่นเสนอค าแปร   

ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่า     

24 ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขอยกตัวอย่างที่ 1 เช่น การก าหนดวันรับค าเสนอแปรญัตติไว้ 1 วัน     

24 ชั่วโมง วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ทั้งวันทั้งคืน คณะกรรมการแปรญัตติ

ต้อง มารอรับค าเสนอแปรญัตติตลอดทั้งวันทั้งคืน แม้มีผู้มายื่นตอนเที่ยง
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คืน ก็ตาม ก็ต้องมารอรับค าเสนอแปรญัตติ ถ้าไม่รอรับค าเสนอแปรญัตติ

ถือว่า ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน  

ตัวอย่างที่ 2 การก าหนดวันรับค าเสนอแปรญัตติไว้ 2 วัน เช่น สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลบะหว้า มีมติรับ หลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันนี้ การก าหนดระยะเวลา

เสนอค าแปรญัตติไว้ วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00-18.00 

นาฬิกา เมื่อนับชั่วโมงแล้วก็ไม่ น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เป็นต้น  

ตัวอย่างที่ 3 การก าหนดวันรับค าเสนอแปรญัตติไว้ 3 วัน เช่น สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลบะหว้า มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันนี้ การก าหนดระยะเวลา

เสนอค าแปรญัตติไว้วันที่ 21-23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 

นาฬิกา เมื่อนับชั่วโมงแล้วก็ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เป็นต้น กรณี            

ที่ผู้บริหารจะขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็ต้องเสนอค าแปรญัตติเช่นกันเหมือนกับสมาชิก

สภาเทศบาลต าบลบะหว้า และต้องเสนอโครงการพร้อมด้วยแบบแปลน

โครงการไว้ด้วยตามก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตามมติที่ประชุม

สภาเทศบาลต าบลบะหว้าก าหนดไว้ ถ้าไม่ยื่นตามที่ก าหนดไว้ก็ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย เมื่อรับแบบเสนอค าแปรญัตติแล้ว ประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติ ก็ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ขอแปรญัตติ ได้มาชี้แจง และมีหนังสือ

แจ้งให้ทางผู้บริหารมาชี้แจง หรือจะมอบหมาย ให้ผู้ช่วยผู้บริหารหรือ

ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการมาชี้แจง ไว้ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

ก่อนก าหนดวันนัดประชุมกรรมการแปรญัตติ เมื่อชี้แจงครบ ทั้งสองฝ่าย

แล้ ว  คณะกรรมการแปรญัตติ ก็ ม าประชุ มลงมติ ว่ า จะ เอาตาม                

ผู้ แปรญัตติหรื อผู้ บริหาร  หลั งจากนั้ นก็ท าสรุปย่อการแก้ ไขใน            

ตอนใดหรือข้อความใดบ้าง หรือตามร่างเดิม ตามข้อ 50 แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 การปรับลดหรือแก้ไขในตอนใด 

หรื อ ข้ อ ค ว าม ใดบ้ า งต ามมติ ที่ ป ร ะชุ ม ร่ า ง เ ทศบัญญั ติ ที่ แ ก้ ไ ข                 

ส่งให้ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าและส่งให้ผู้บริหาร พร้อมส่ง

รายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าด้วย ไม่น้อยกว่า       

24 ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ

เร่งด่วน การประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 2 ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่

มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่

ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมเห็นชอบตามร่างเดิมหรือตามที่

แปรปรับลดหรือแก้ไขในตอนใดหรือข้อความใดบ้างก็แล้วแต่สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลบะหว้า จะพิจารณาต่อไป ข้าพเจ้าขอสรุป กรณีการเลือก 

คณะกรรมการแปรญัตติให้เลือกทีละ 1 ท่าน และมีผู้รับรอง 2 ท่าน      

ให้สมาชิกแต่ละท่านรับรองได้เพียงครั้งเดียว แล้วเลือกท่านต่อไปจนครบ 

ตามข้อ 107 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หลังจาก

ได้คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว ข้าพเจ้าเลขานุการสภาเทศบาล  

ต าบลบะหว้า จะท าหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรกอีก

ครั้งหนึ่งในวันนี้ตอนเลิกประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ตามข้อ 109         

แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ให้เป็นหน้าที่ของ

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เพ่ือประชุมเลือกประธานกรรมการ

แปรญัตติและเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และการก าหนดวัน

ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติต่อไปและตามหลักแล้วคณะกรรมการ

แปรญัตติควรจะเป็นเลขคี่เมื่อเวลาขอมติถ้าเสียงเท่ากันจะได้มีคะแนน

เสียงชี้ขาดถ้าเป็น 5 ท่านหรือ 7 ท่านจะเหมาะสมกว่าครับ ข้าพเจ้าก็ขอ

น าเรียนให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าทราบเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้าครับ ขอให้สมาชิกสภา   
เทศบาลต าบลบะหว้า ได้เสนอครับ ว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
จ านวนกี่ทา่น 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย        
วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่ 9 กระผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 ท่าน ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ประธาน    
จะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 
7 ท่านโปรดยกมือพ้นศีรษะ ครับ 

มติที่ประชุมสภา เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตั้ งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 7 ท่าน 
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ประธานสภาเทศบาล ขั้นตอนต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขอให้ท่านเสนอผู้ที่
สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญเสนอได้เลยครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย       
วงสาเนาว์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้าน     
บะหว้า หมู่ที่ 9 ขอเสนอนายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายอ าพร     

มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง    
หมู่ที่ 1 ขอรับรอง นายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่ 2 ขอรับรอง นายดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายถนอม     

งิ้วไชยราช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง 
หมู่ที่ 8 ขอเสนอนายอุทัย มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขต
เลือกตั้งที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     

แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 7 ขอรับรอง นายอุทัย มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย        
วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่ 9 ขอรับรอง นายอุทัย มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ครับ 
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สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอเสนอนายถนอม งิ้วไชยราช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายค าพา 

นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอรับรอง นายถนอม งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบล      
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายปรีชา 
สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านเม่นน้อย 
หมู่ที่ 4 ขอรับรอง นายถนอม งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบล      
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที ่ 4 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย วงสา

เนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่ 9 ขอเสนอนายค าพา นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านาย อุทัย       

มาตราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง    
หมู่ที่  8 ขอรับรอง นายค าพา นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบล         
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายดุสิต     
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่  7 ขอรับรอง นายค าพา นาขะมิ้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบล        
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
 
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ครับ 
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สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่ 2 ขอเสนอนายพนมชัย ค าพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายถนอม     

งิ้วไชยราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านวังม่วง    
หมู่ที่ 8 ขอรับรอง นายพนมชัย ค าพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล         
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านางสาวรัตมณีย์ 
บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านบะยาว
ใหญ ่หมู่ที่ 3 ขอรับรอง นายพนมชัย ค าพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล        
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวิลัย       

วงสาเนาว์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า    
หมู่ที่ 9 ขอเสนอนายปรีชา สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า     
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายพนมชัย    

ค าพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า 
หมู่ที่ 2 ขอรับรอง นายปรีชา สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า    
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายเนตรอนงค์ 
แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบะหว้า
หมู่ที่  2 ขอรับรอง นายปรีชา สุดใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล            
บะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 ครบั  

ประธานสภาเทศบาล ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า ครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ 
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางวิภารัตน์ ค าทองไชย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554 ก าหนดไว้ว่า 3 ท่านแต่ไม่เกิน 7 ท่าน ตามข้อ 107 ภายใต้
บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน
เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม ขอน าเรียนเพื่อทราบค่ะ  

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ เชิญท่านผู้อ านวยการ
กองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง/
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ในการตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญของสภาเทศบาลนายกเทศมนตรี มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้
เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
วิสามัญได้ ไม่ เกิน 1 ใน 4 ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้ งหมด           
ตามหลักการตั้งคณะกรรมการสมควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป็นเลขคี่  มติจะได้
เป็นเอกฉันท์ ข้อ 107 ภายใต้ บังคับ ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่า 2 คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง       
ขอน าเรียนเพื่อทราบค่ะ ท่านประธาน 

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เสนอชื่อ ผู้ที่สมควรท าหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติได้เลยครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
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ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า     
เห็นด้วยนะครับ ที่จะให้มีพนักงานเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วย ผู้ที่ท าหน้าที่นี้ ก็คือฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ อาจจะมีข้อ
สงสัยของคณะกรรมการมีข้อซักถามอะไรถามผู้รับผิดชอบในการท า
งบประมาณร่างเทศบัญญัตินี้  จะได้ชี้แจงด้วย กระผมจึงขอเสนอ        
คุณวิภารัตน์  ค าทองไชย ต าแหน่ง นักวิ เคราะห์นโยบายและแผน        
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ  

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นางวิภารัตน์ ค าทองไชย ต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565 โปรดยกมือพ้นศีรษะ ครับ 

มติที่ประชุมสภา เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้นางวิภารัตน์ ค าทองไชย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านที่ 7 

ประธานสภาเทศบาล ได้คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 7 ท่าน แล้วนะครับ เรียนเชิญท่าน
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้าครับ  

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายวิมาน      
อุ่มอาสา ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า คณะกรรมการ
แปรญัตติ ทั้ง 7 ท่าน ประกอบด้วย  

 1.นายดุสิต แดงวิเศษ 
 2.นายอุทัย มาตราช 
 3.นายถนอม งิ้วไชยราช 
 4.นายค าพา  นาขะม้ิน 
 5.นายพนมชัย ค าพิทักษ์ 
 6.นายปรีชา สุดใจ  
 7.นางวิภารัตน์ ค าทองไชย 
 
 ประธานสภาเทศบาล 4.3 การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับแต่
สภาเทศบาลต าบลบะหว้ามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ 2565 ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้าเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติได้เลยครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านางสาวรัตมณีย์  
บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้า เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านบะยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ข้าพเจ้าขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ คือ ในวันที่ 
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21-22 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00-18.00 นาฬิกา ณ หอประชุมเทศบาล
ต าบลบะหว้า  ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
หรือเห็นชอบการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตามที่ท่านรัตมณีย์ 
บูชาพันธ์ เสนอในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 -18.00 
นาฬิกา ณ หอประชุมเทศบาลต าบลบะหว้า ได้โปรดยกมือพ้นศีรษะด้วย
ครบั 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่       
21-22 สิงหาคม เวลา 06.00-18.00 นาฬิกา  ณ หอประชุมเทศบาล
ต าบลบะหว้า 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบะหว้าท่านใดที่จะเสนอค าแปรญัตติ    
ก็ ให้ ยื่ นแบบเสนอค าแปรญัตติ ได้ ต ามวั น เ วลาดั งกล่ า วข้ า งต้ น             
ต่อไปข้าพเจ้าขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ท่านใดต้องการ

เสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า
ครบั 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า   
ขอให้ท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ได้ชี้แจง
เกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ครับ เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด ครับ     
ได้น าเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง/
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ในส่วนของการจัดตั้งงบประมาณที่ท่าน
ได้ตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณที่เราตั้งท าได้หรือไม่ขอให้ท่านเปิดเล่มร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 5 
นะคะ ตัวเลขเราจะก าหนดไว้ให้อยู่ตารางช่องแรก จะเป็นรายรับจริง    
ของปีงบประมาณ 2563 รับจริงอยู่ที่ 43,150,567.05 บาท อันนี้คือ
รายรับจริงที่เราได้รับในปีงบประมาณ 2563 และตามการใช้จ่าย
งบประมาณนะคะ เราจ่ายไม่เกินรับ ถึงเราจะตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้    



21 
 

ที่เท่าไหร่ แต่ถ้าเม็ดเงินเราไม่พอ เราก็จะจ่ายได้เท่ากับที่เรารับนะคะ 
สังเกตว่าเรารับที่ 43 ล้านแล้วท่านเปิดไปที่หน้า 6 ในช่องแรกเลยนะคะ 
รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2563 นะคะ ท่านจะเห็นตัวเลขอยู่ที่ 38 ล้าน
บาทนะคะ 38,924,089.12 บาท อันนี้คือรายจ่ายทั้งปีของปีงบประมาณ 
2563 เรารับอยู่ที่ 43 ล้าน เราจ่ายอยู่ที่ 38 ล้าน เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เรา
ตั้งงบประมาณจะตั้งเท่าไหร่ เราจะดูเม็ดเงินในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
ในกรณีปีงบประมาณ 2564 ที่เรามีตัวเลขนะคะ เราตั้งงบประมาณอยู่ที่ 
45,300,000 บาท ปีงบประมาณ 2565 เราตั้งงบประมาณอยู่ที่ 49 ล้าน
บาท งบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นเป็นการตั้งสมดุลก็คือตั้งรับเท่าไหร่
จ่ายเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นตัวเลข 49 ล้านมาจากไหน ตัวเลข 49 ล้าน
นะคะ ถ้าผู้บริหารเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งจ่ายงบประมาณนะคะ
เกินกว่าประมาณการรายรับของปีที่ล่วงมาแล้วคือ 45,300,000 บาท     
ในส่วนของการพัฒนาท่านผู้บริหารสามารถตั้งงบประมาณรายรับได้      
ไม่เกินร้อยละ 10 ตั้งเกินงบประมาณได้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของยอด
ประมาณการรายรับของปีที่ผ่านมานะคะ เพราะฉะนั้นเอา 45,300,000 
บาท มาเป็นตัวตั้งแล้วบวกเข้าไปอีก 10% เพราะฉะนั้นตัวเลข 49 ล้าน 
ไม่เกินหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่าย ถ้าผู้บริหารเห็นว่ามีความ
จ าเป็นที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนโครงสร้าง
พ้ืนฐานอันนี้ เราสามารถท าได้ตามหลักเกณฑ์ แต่น าเรียนไปแล้วว่า     
การตั้งงบประมาณเป็นตัวเลขที่เราประมาณการ เพราะฉะนั้นเวลาเราจ่าย
งบประมาณ เราจะต้องค านึงถึงตัวเลขท่ีเรารับเข้ามาจริงๆ หลักเกณฑ์การ
จ่ายงบประมาณของเราจะไม่จ่ายเกินที่เรารับนะคะ ส่วนเอกสารที่ให้ทุก
ท่านไป ที่อยู่ในมือทุกท่านนะคะ จะเป็นปีงบประมาณ 2563 ให้ท่านดู
เทียบเคียงกับตัวเลขที่เราตั้งในเทศบัญญัตินะคะ งบประมาณตัวนี้คือเป็น
งบการเงินเป็นรายได้รายจ่ายที่เราจ่ายจากระบบแล้วเอาตัวเลขมาสรุปให้
ท่านดู อันนี้เอามาให้ท่านดูประกอบ ส่วนปีงบประมาณ 2564 นะคะ
งบประมาณที่เรารับจริงๆ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรามีรายรับอยู่     
ที่40,929,812.46 บ า ท  ป ร ะม าณ ก า ร ร า ย รั บ ที่ ยั ง ไ ม่ เ ข้ า น ะค ะ              
4,370,181.54 บาท เราคาดการณ์ว่า งบประมาณปีนี้จะเข้ามาอีกเพราะ
รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาเป็นส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลยกเว้น
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งลดให้ผู้ประกอบการร้อยละ        
90 รัฐบาลก็เลยจะจ่ายชดเชยในส่วนเงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจเลือก
ท า จ่ายชดเชยมาให้ในส่วนที่ท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการจัดเก็บได้     
ตามหลักเกณฑ์นะคะ คือรัฐบาลกลางยกเว้นภาษีให้ประชาชนร้อยละ 90 
ไม่เก็บ เต็มเช่น 100 บาท ก็เก็บแค่ 10 บาทลดให้ 90 บาทไปจนถึง



22 
 

ปีงบประมาณ 2566 ตามหลักเกณฑ์นี้ก็เลยจะจ่ายเพ่ิมเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้ท้องถิ่นเป็นเงินเยียวยาในส่วนที่เราไม่สามารถด าเนินการจัดเก็บภาษีได้
ตามข้อกฎหมายที่ออกมานะคะ ขอน าเรียนท่านประธานสภาและ         
ที่ประชุมค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด ครับ ที่ได้น า
เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า
ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์ ไตรโยธี ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า       
ในปีงบประมาณ 2563 นั้น ตั้งไว้ที่ 43 ล้านบาท จ่ายจริง 38 ล้านบาท   
ในปีงบประมาณ 2564 จะเห็นตัวเลขเงินที่ไม่เข้าอยู่ประมาณ 4 ล้าน      
3 แสนกว่าๆ ยังเหลือเวลาอีกเดือนเศษๆ ทราบว่าในเดือนกันยายนก็
น่าจะมีเข้ามาอีก ถึงแม้จะไม่เข้านะครับท่านไม่ต้องห่วงตรงนี้  เพราะว่า
ท่านจะเห็นในบัญชีรายละเอียดเงินเดือนข้าราชการ คือมีเงินเดือนที่อยู่ใน
ต าแหน่งว่าง ไม่ว่าจะเป็นปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล นิติกร
มีเงินที่เราตั้งไว้รวมทั้งต าแหน่งว่างที่อยู่ในกองคลัง 3 ต าแหน่งและมี
ต าแหน่งครูผู้ช่วยครูค.ศ. 1 ครู ค.ศ. 2  2 ต าแหน่งและผู้อ านวยการกอง
ช่างก็ก าลังจะเกษียณ ถ้าลองรวมตัวเลขดูแล้ว ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ
เพราะเงินส่วนที่เราใช้ไปเราก็ใช้ตามความเป็นจริงนะครับ  ก็จะมีส่วน
เหลืออยู่ในแต่ละปี จะมีเงินเหลือจ่ายอยู่คงไม่มีปัญหาอะไรครับขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้าครับ มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ
เพ่ิมเตมิอีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองคลัง ครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้าที่เคารพ 
ข้าพเจ้านางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง/
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ขอฝากในเรื่องของการแปรญัตติ        
นะคะขอเพ่ิมเติมในเรื่องของข้อกฎหมายนิดนึงนะคะ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด 4 เรื่องงบประมาณ ข้อ 59 
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ ายหรื อการขอลดจ านวน เงินที่ ขออนุญาตจ่ ายและต้ องมี         
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และข้อห้าม        
นะคะข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือ
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เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเว้นแต่จะได้
รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
ผู้แปรญัตติ ขอฝากท่านสมาชิกที่จะเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตตินะคะฝากเรื่องของข้อกฎหมายนิดนึงนะคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใด หรือทางเจ้าหน้าที่ จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกไหมครับ ถ้าไม่มี
ข้าพเจ้านายอุทิศ  ดวงสีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า       
ขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 วันที่         
20 สิงหาคม 2564 ครับ 

 
ปิดประชุม เวลา  17 . 00   นาฬิกา 

 

 

 

     (ลงชื่อ)           วิมาน      อุ่มอาสา           ผู้จดรายงานการประชุม 
                    (นายวิมาน      อุ่มอาสา) 
               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 

 
 
                               (ลงชื่อ)      อุทิศ           ดวงสีจันทร์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                (นายอุทิศ           ดวงสีจันทร์) 
               ประธานสภาเทศบาลต าบลบะหว้า 
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