
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

วันจันทรท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

********************** 

สมาชิกสภาฯ ผูมาประชุม 

๑. นายวิสิฐศักดิ์   ตาประโคน  ประธานสภาฯ เทศบาล ต.บานบัว 

๒. นายเกษม   ศรีรัตน   รองประธานสภาฯ เทศบาล ต.บานบัว 

๓. นายจําเริญ   ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๔. นายติ๋ง   สารรัมย   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๕. นางสาวรตินันท  สุขลวน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๖. นายราเมศ   ไชยโย   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๗. นายสมชาย   เท่ียงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๘. นายอุกฤษฎ   สุขเสน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๙. นายธัญญา   ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๐. นายธุรกิจ   อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๑. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๒. นายสิทธิศักดิ์   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๓. นางนงลักษณ   เขียมรัมย  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บานบัว 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายกิตติพงษ   รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

๒. นายเชิดศักดิ์   ผจวบโชค  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

๓. นายนพอนันต   พะยุดรัมย  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

๔. นายฉัตรกุล   ศรีพนม   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ต. บานบัว 

๕. นางนงลักษณ   เขียมรัมย  รองปลัดเทศบาลตําบลบานบัว 

๖. นางกัญจนรัชต    ธนาวัฒนภิญโญ  ผูอํานวยการกองคลัง 

๗. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๘. นายเดชา   แสงคําพันธ  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

๙. นางสาวนิจวรรณ  บูชารัมย   หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

๑๐. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๑. นายพนมกร   เติมเทียน  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ในวันนี้สมาชิกฯ เขารวมประชุม  ๑๒  ทาน  ถือวาครบองคประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว สมัยประชุมสามัญ      

สมัยท่ี  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๙  วันอังคารท่ี         

๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  มีแกไขเพียง

เล็กนอยครับ  ซ่ึงอาจจะทําใหความหมายเปลี่ยนไป  ในฐานะคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม  ก็ตองขอยอมรับวาในการตรวจแตละครั้งอาจเกิด

ความผิดพลาด  ขอใหทานสมาชิกเปดรายงานการประชุมไปหนาท่ี  ๓  ซ่ึง

อาจจะเกิดจากการพิมพผิดพลาด  “…หวังวารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้  

จะเปนกลไกลสวนหนึ่งให…”  คําวา  “กลไกล”  ควรจะเปน  “กลไก”       

“…หวังวารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้  จะเปนกลไกสวนหนึ่งให…”  จึงขอ

แกไขถอยคําสวนนี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอแกไขถอยคํา  ซ่ึงเกิดจากการ

พิมพผิดพลาด  คือคําวา  “กลไกล”  แกไขเปน  “กลไก”  มีทานใดจะขอแกไข

ถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมในการแกไขถอยคํานะ

ครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบแกไขถอยคําจากคําวา  “กลไกล”  แกไข

เปน  “กลไก”  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแกไขถอยคําจากคําวา “กลไกล” แกไขเปน “กลไก” ดวยคะแนน

เสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๒  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม 

 - เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 



๓ 

 

นายกเทศมนตรีฯ ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  บัดนี้  ถึงเวลาท่ี

คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลบานบัว  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานบัวอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานบัว  จึงขอชี้แจงใหทานประธานฯ และสมาชิกฯ 

ทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ดังตอไปนี้ 

๑. สถานะการคลัง 

๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป 

 ในปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  

๒๕๕๙  เทศบาลตําบลบานบัวมีสถานะการเงินดังนี้ 

 ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  25,339,666.44  บาท 

 ๑.๑.๒ เงินสะสม  6,460,685.31  บาท 

 ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม  9,180,225.18  บาท 

 ๑.๑.๔ รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย              

จํานวน  1  โครงการ    รวม  1,432,000.00  บาท 

 ๑ . ๑ . ๕  ร า ยก า ร ท่ี ไ ด กั น เ งิ น ไ ว โ ด ยยั ง ไ ม ไ ด ก อห นี้ ผู ก พั น           

จํานวน ……-……… โครงการ  รวม  …………-…………  บาท 

         ๑.๒ เงินกูคงคาง  ……………-………………  บาท  

๒. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

 ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๑) รายรับจริงท้ังสิ้น  33,953,641.09  บาท  ประกอบดวย 

 หมวดภาษีอากร           1,326,972.70 บาท 

 หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต   114,445.00   บาท 

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน      76,420.97   บาท 

 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   0.00 บาท 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด         505,586.00 บาท 

 หมวดรายไดจากทุน      0.00 บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร           18,567,645.42 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป          13,362,571.00 บาท 

(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  19,202,602.00  บาท 

        (๓) รายจายจรงิจํานวน  ๑๘,๙๗๖,๗๐๓.๑๑  บาท  ประกอบดวย 



๔ 

 

  งบกลาง   จํานวน       1,647,425.28 บาท 

  งบบุคลากร   จํานวน   10,796,630.00 บาท 

  งบดําเนินงาน  จํานวน       8,322,983.86 บาท 

  งบลงทุน   จํานวน       4,041,500.00 บาท 

  งบรายจายอ่ืน  จํานวน         ๐.๐๐ บาท 

 งบเงินอุดหนุน  จํานวน       3,263,500.00 บาท 

        (๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 

          จํานวน  16,308,082.00  บาท 

        (๕) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม  จํานวน   2,280,000.00  บาท  

(๖) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ………-………  บาท 

รายรับ 

  รายรับจริง ป  

2558 

ประมาณการ ป 

2559 

ประมาณการ ป 

2560 

รายไดจัดเก็บ       

  หมวดภาษีอากร 1,067,155.45 1,885,200.00 2,035,200.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 

และใบอนุญาต 
163,009.60 

367,600.00 886,600.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 227,500.82 400,000.00 450,000.00 

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย 
0.00 

0.00 0.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 254,600.00 300,200.00 320,200.00 

  หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจัดเก็บ 1,762,429.83 1,712,265.87 3,692,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
    

  หมวดภาษีจดัสรร 22,264,453.62 21,477,000.00 22,822,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรร

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
18,300,453.09 

22,264,453.62 22,822,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  
    

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 13,663,938.00 16,000,000.00 35,000,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
15,660,852.00 

13,663,938.00 35,000,000.00 

รวม 35,723,734.92 37,640,657.49 61,514,000.00 



๕ 

 

รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริงป 

2558 

ประมาณการ ป 

2559 

ประมาณการ ป 

2560 
จายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 1,868,750.48 2,464,960.00 23,311,037.00 
  งบบุคลากร 12,156,202.00 14,587,840.00 15,946,880.00 
  งบดําเนินงาน 8,894,424.24 15,117,000.00 14,974,889.00 
  งบลงทุน 1,734,417.57 4,860,200.00 4,124,194.00 
  งบรายจายอ่ืน 0.00 15,000.00 15,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 3,391,000.00 3,385,000.00 3,142,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 28,044,794.29 40,430,000.00 61,514,000.00 
รวม 28,044,794.29 40,430,000.00 61,514,000.00 

 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐  ของเทศบาลตําบลบานบัว  อําเภอเมือง

บุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

ดาน ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,449,540 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 11,432,329 
  แผนงานสาธารณสุข 3,119,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,826,900 
  แผนงานเคหะและชุมชน 6,788,194 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 50,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 1,197,000 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 23,311,037 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 61,514,000 
 

 

 

 
 



๖ 

 

รายจายตามงานและงบรายจายเทศบาลตําบลบานบัว  อําเภอเมือง

บุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

    แผนงานงบกลาง 

งาน งบกลาง รวม 
งบ 
งบกลาง 23,311,037 23,311,037 
    งบกลาง 23,311,037 23,311,037 

 รวม 23,311,037 23,311,037 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งาน  
งานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารงาน

คลัง 
รวม 

 งบ 

งบบุคลากร 7,098,640 2,300,000 9,398,640 
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,474,000 2,300,000 6,774,000 
งบดําเนินงาน 3,311,000 664,000 3,975,000 
    คาตอบแทน 1,086,000 179,000 1,265,000 
    คาใชสอย 1,280,000 320,000 1,600,000 
    คาวัสด ุ 550,000 160,000 710,000 
    คาสาธารณูปโภค 395,000 5,000 400,000 
งบลงทุน 30,900 10,000 40,900 
    คาครุภัณฑ 30,900 10,000 40,900 
งบรายจายอ่ืน 15,000 0 15,000 
    รายจายอ่ืน 15,000 0 15,000 
งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 
    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 

รวม 10,475,540 2,974,000 13,449,540 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งาน งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย 
รวม 

งบ 

งบดําเนินงาน 110,000 110,000 

    คาใชสอย 110,000 110,000 

รวม 110,000 110,000 
 

 

 

 

 



๗ 

 

แผนงานการศึกษา 

งาน 
งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

รวม งบ  

งบบุคลากร 2,432,000 1,044,240 3,476,240 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,432,000 1,044,240 3,476,240 
งบดําเนินงาน 755,000 4,163,889 4,918,889 
    คาตอบแทน 51,000 0 51,000 
    คาใชสอย 368,000 2,198,900 2,566,900 
    คาวัสด ุ 170,000 1,964,989 2,134,989 
    คาสาธารณูปโภค 166,000 0 166,000 
งบลงทุน 25,200 0 25,200 
    คาครุภัณฑ 25,200 0 25,200 
งบเงินอุดหนุน 0 3,012,000 3,012,000 
    เงินอุดหนุน 0 3,012,000 3,012,000 

รวม 3,212,200 8,220,129 11,432,329 
 

แผนงานสาธารณสุข 

งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล รวม งบ 

งบบุคลากร 402,000 0 402,000 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 402,000 0 402,000 
งบดําเนินงาน 2,547,000 120,000 2,667,000 
    คาตอบแทน 116,000 0 116,000 
    คาใชสอย 2,050,000 120,000 2,170,000 
    คาวัสด ุ 380,000 0 380,000 
    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000 
งบลงทุน 50,000 0 50,000 
    คาครุภัณฑ 50,000 0 50,000 

รวม 2,999,000 120,000 3,119,000 
 

 

 

 



๘ 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคม

และสงัคมสงเคราะห 
รวม งบ 

งบบุคลากร 1,142,000 0 1,142,000 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,142,000 0 1,142,000 
งบดําเนินงาน 252,000 375,000 627,000 
    คาตอบแทน 41,000 0 41,000 
    คาใชสอย 130,000 375,000 505,000 
    คาวัสด ุ 80,000 0 80,000 
    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000 
งบลงทุน 7,900 0 7,900 
    คาครุภัณฑ 7,900 0 7,900 
งบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 
    เงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 

รวม 1,401,900 425,000 1,826,900 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชมุชน 

งานไฟฟา

ถนน 

งานกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

รวม งบ 

งบบุคลากร 976,000 0 0 976,000 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 976,000 0 0 976,000 

งบดําเนินงาน 812,000 900,000 100,000 1,812,000 

    คาตอบแทน 61,000 0 0 61,000 

    คาใชสอย 410,000 900,000 0 1,310,000 

    คาวัสด ุ 340,000 0 100,000 440,000 

    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 0 1,000 

งบลงทุน 0 4,000,194 0 4,000,194 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 4,000,194 0 4,000,194 

รวม 1,788,000 4,900,194 100,000 6,788,194 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งาน งานสงเสริมและสนับสนนุความ

เขมแข็งชุมชน 
รวม 

งบ 
งบดําเนินงาน 20,000 20,000 
    คาใชสอย 20,000 20,000 
งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 
    เงินอุดหนุน 30,000 30,000 

รวม 50,000 50,000 



๙ 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถิ่น 
รวม 

งบ 

งบดําเนินงาน 150,000 50,000 200,000 

    คาใชสอย 150,000 50,000 200,000 

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 

    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 

รวม 150,000 80,000 230,000 
 

แผนงานการเกษตร 

งาน งานสงเสริม

การเกษตร 

งานอนุรักษแหลงน้ํา

และปาไม 
รวม 

งบ 

งบบุคลากร 552,000 0 552,000 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 552,000 0 552,000 

งบดําเนินงาน 495,000 150,000 645,000 

    คาใชสอย 410,000 150,000 560,000 

    คาวัสดุ 85,000 0 85,000 

รวม 1,047,000 150,000 1,197,000 

 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ก็เปนอีกวาระท่ี

เราไดรวมกันอภิปรายรางเทศบัญญัติฯ  ตองขอขอบคุณเจาหนาท่ีทุกๆ ทาน   

ท่ีไดรวมกันจัดทํารางเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้  นับต้ังแตสมัยแรกจนถึงปจจุบัน  

รางเทศบัญญัติฯ ก็มีความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ  หากไมไดพิจารณาอยางถ่ี

ถวนแลว  ก็จะไมพบความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  และรางเทศบัญญัติฯ ก็จะมี

ความสอดคลองกับแผนพัฒนาสามปฯ ซ่ึงทางฝายบริหารสามารถท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนแผนฯ  เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมได  ผมมีขอแกไขในแผนฯ เลมนี้

เพียงเล็กนอยครับ  ขอใหสมาชิกเปดไปท่ีหนา  ๔  ของแผนพัฒนาสามปฯ  



๑๐ 

 

จุดออน  ขอท่ี  ๑  “…กฎหมาย  ระเบยีบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานบางฉบับ

ไมชัดเจน  ทําใหอยากตอการปฏิบัติ...”  คําวา  “อยาก”  ควรเปลี่ยนเปน  

“ยาก”      “…กฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานบางฉบับไม

ชัดเจน  ทําใหยากตอการปฏิบัติ...”  อีกเรื่องคือโครงการท่ีบรรจุลงในแผนฯ  

เม่ือไดพิจารณาประกอบกับรางเทศบัญญัติแลว  พบวาจะมีโครงการท่ีเพ่ิมและ

ลด  ซ่ึงถือเปนเรื่องปกติ  ท่ีทางฝายบริหารปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเกิดความ

เหมาะสม  และพบวามีการประมาณการรายรับ  และรายจายเพ่ิมมากข้ึนจากป

ท่ีผานมา  ก็จะสงผลใหงบพัฒนานั้นเพ่ิมข้ึนตามไปดวย  แตเม่ือไดพิจารณา

แผนงานสาธารณสุขเปรียบเทียบกับป  ๒๕๕๙  ท่ีผานมา  พบวางานบริการ

สาธารณสุขและงานสารณสุขอ่ืน  งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภท

เงินอุดหนุนภาคประชาชน  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน   ( ศสม . )  ในเขตตําบลบานบัวในการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน  หมูบานละ  ๗,๕๐๐  บาท  จํานวน  ๑๘  หมูบาน  แตใน

ป  ๒๕๖๐  นั้นไมมีงบประมาณอุดหนุนจากกรมฯ ในสวนนี้แลว  แตถึงอยางไร

ทางฝายบริหารก็อาจจะปรับเพ่ิมงบประมาณในสวนนี้ได  หากมีการจัดสรร

งบประมาณการพัฒนาตางๆ เรียบรอยแลว  แตผมจะแจงในสภาฯ แหงนี้ให

ทราบวา  มีงบประมาณจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงมากกวาเงินอุดหนุนใหกับประชาชน  

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  ( ศสม. )  คือ  

กองทุนตําบล  ซ่ึงเปนเงินคางรอการจาย  กรมฯ จึงไมไดอุดหนุนเงินอุดหนุน

คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  ( ศสม. )  นี้มา  ก็ขออภิปราย

เพ่ิมเติมเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ รางเทศบัญญัติฯ นั้นจะมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาสามปฯ  หากไดศึกษาก็

จะสามารถทําความเขาใจไดไมยากครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหม

ครับ  ถาไมมีผมก็จะขอมตินะครับ  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ ตรวจนับ

สมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขอ  ๗๖  เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้ันรับหลักการกรุณายกมือครับ 



๑๑ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง            

ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 - การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ในข้ันแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ในข้ันแปรญัตติ  ใหสมาชิกฯ เสนอมานะครับ

วาจะเลือกคณะกรรมการฯ ก่ีทาน  อยางนอย  ๓  ทานแตไมเกิน  ๗  ทาน  

เชิญทานธุรกิจครับ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอเสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  ทานครับ  ขอบคุณครับ 

  ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายธัญญา    ประวรรณรัมย 

  ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายสิทธิศักดิ์  เนาวสุข 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ี

ประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  ทาน  กรุณายกมือ

ครับ  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  ทาน  ดวยคะแนนเสียง  

เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ ตามท่ีสมาชิกฯ เสนอมา  และผูรับรองถูกตองก็มีคณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  

ทาน  เพราะฉะนั้นใหสภาฯ เสนอชื่อข้ึนมาวาจะเลือกใครเปนคณะกรรมการ

แปรญัตติ  คนท่ี  ๑  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขอเสนอ        

นายธัญญา  ประวรรณรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  ๑  ครับ 

    ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายสมชาย เท่ียงเจริญ 

    ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายธุรกิจ อุพลรัมย 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ี

ประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ ครับ 



๑๒ 

 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายธัญญา  ประวรรณรัมย  เปนคณะกรรมการแปร

ญัตติ  คนท่ี  ๑  กรุณายกมือครบั  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายธัญญา  ประวรรณรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  

๑  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  

๒  เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญทานธุรกิจครับ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอเสนอ  นายจําเริญ  

ประโลมรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  ๒  ครับ 

    ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายราเมศ ไชยโย 

    ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายสมชาย เท่ียงเจริญ 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ี

ประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเสนอ  นายจําเริญ  ประโลมรัมย  เปนคณะกรรมการ

แปรญัตติ  คนท่ี  ๒  กรุณายกมือครบั  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอนายจําเริญ  ประโลมรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิ 

คนท่ี  ๒  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งด

ออกเสียง  ๒  เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญทานติ๋งครับ 

นายติ๋ง  สารรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายติ๋ง  สารรัมย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขอเสนอ  นายธุรกิจ  อุพลรัมย  

เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  ๓  ครับ 

    ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายอุกฤษฎ  สุขเสน 

    ผูรับรองคนท่ี  ๒  นางสาวรตินันท  สุขลวน 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ี

ประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ ครับ 



๑๓ 

 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  

คนท่ี  ๓  กรุณายกมือครับ  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  ๓  

ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๒  

เสียง 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ ๑ ถึง ๓ ไมมีนะครับ  

สมาชิกฯ ไดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติมา  ๓  ทาน  คือ   

  นายธัญญา  ประวรรณรัมย   

นายจําเริญ  ประโลมรัมย   

นายธุรกิจ  อุพลรัมย   

 เปนอันวาท้ัง  ๓  ทาน  ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  ก็ขอให

คณะกรรมการแปรญัตติประชุมกันเพ่ือใหทานไดแตงต้ังประธานฯ    รอง

ประธานฯ  เลขานุการฯ  กันกอนนะครับ  ขอพักการประชุม  ๒๐  นาทีครับ 

------  พัก  ๑๑.๐๐ – ๑๑.๒๐  น.  ------ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๒๐  น. 

ประธานสภาฯ เขาสูการประชุมตอนะครับ  เชิญทานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอบคุณทุกทาน

ท่ีแตงตั้งคณะกรรมการฯ ท้ัง  ๓  ทาน  เพ่ือท่ีจะไดทําการแปรญัตติเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จากการปรึกษาหารือ

ของคณะกรรมการฯ  ไดกําหนดให 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย   เปนประธานฯ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย    เปนกรรมการฯ  

  นายธัญญา  ประวรรณรัมย   เปนเลขานุการฯ 

สมาชิกฯ ทานใดตองการแปรญัตติสามารถเสนอคําแปรญัตติดวยเอกสารหรือ

วาจาก็ไดครับ  สําหรับเวลารับคําแปรญัตติ  เริ่มต้ังแตวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  

พ.ศ.  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  หรือตั้งแตรับหลักการเปนตนไป  ถึงวันท่ี  



๑๔ 

 

๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  ณ เทศบาลตําบลบานบัว  

ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ฝากไปยังสมาชิกฯ ทานใดท่ีตองการแปรญัตติใหดําเนินการในวันและเวลา

ดังกลาวนะครับ  ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติจะประจําอยู ท่ีเทศบาลตําบล  

บานบัวนี้ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอกลาว

ขอบคุณไปยังฝายบริหาร  และกองชาง  ท่ีไดเตรียมรายละเอียดของแบบการ

กอสรางในแตละโครงการ  พรอมงบประมาณท่ีใชดําเนินการ  ซ่ึงจะทําให

สมาชิกฯ สามารถนําไปชี้แจงใหชาวบานไดรับทราบ  และเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน  อีกเรื่องคือ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแตละหมูบาน

ท่ีผานมา  ยังมีบางจุดท่ีถนนยังไมสามารถเชื่อมตอใหสมบูรณได  ก็อยากฝากให

ทางฝายบริหาร  ไดชวยดําเนินการเพ่ิมเติมในจุดนี้ดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ การดําเนินการกอสรางตามโครงการในแผนฯ นั้น  บางครั้งอาจเกิดการถกเถียง

ถึงจุดท่ีจะดําเนินการ  แตเม่ือมีรายละเอียดของแบบการกอสราง  ก็ทําให

สามารถตอบขอสงสัยใหแกสมาชิกฯ  และชาวบานไดรับทราบไปในทิศทาง

เดียวกัน  มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธุรกิจครับ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ตองขอขอบคุณ

เจาหนาท่ีทุกๆ ทาน  ท่ีไดรวมกันจัดทํารางเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้  ใหสามารถ

พิจารณาไดอยางสะดวก  อานงาย  และสบายตา  และคาดวางบประมาณในป  

๒๕๖๐  เทศบาลตําบลบานบัว  ไดรับการประมาณการท่ีสูงข้ึน  จึงอาจจะ

สงผลใหงบพัฒนานั้นเพ่ิมข้ึนตามไปดวย  ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนายินดีกับตําบลบานบัว  

ก็ขอฝากใหสมาชิกฯ ทุกทาน  ไดรวมมือกันเพ่ือพัฒนาตําบลของเราครับ  

ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  ถาไมมีผมขอนัดประชุม

ครั้งตอไป  ประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓          

( ครั้งท่ี  ๒ )  วันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ หอง



๑๕ 

 

ประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  การแตงกายชุดสีกากี  ในวันนี้ ก็ตอง

ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  และเจาหนาท่ีทุกทานท่ีรวมประชุมใน

วันนี้  ขอเลิกประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

********************** 

 

( ลงชื่อ )             ผูจดบันทึกการประชุม 

( นางนงลักษณ เขียมรัมย ) 

             เลขานุการสภาฯ 

( ลงชื่อ )         ผูตรวจรายงานการประชุม 

      ( นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  

 ( นายธัญญา  ประวรรณรัมย ) ประธานกรรมการ 

  

  ( นางสาวรตินันท  สุขลวน ) กรรมการ 

 

 ( นายธุรกิจ  อุพลรัมย )    เลขานุการ 
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