
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๒ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

วันจันทรท่ี  ๒๒  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. นายธัญญา   ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๙. นายธุรกิจ   อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๐. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๑. นายสิทธิศักดิ์   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๒. นางนงลักษณ   เขียมรัมย  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บานบัว 

สมาชิกสภาฯ ผูไมมาประชุม  

๑. นายอุกฤษฎ   สุขเสน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายกิตติพงษ   รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

๒. นายเชิดศักดิ์   ผจวบโชค  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

๓. นายนพอนันต   พะยุดรัมย  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

๔. นายฉัตรกุล   ศรีพนม   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ต. บานบัว 

๕. นายลําใย   ศรีพนม   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ต. บานบัว 

๖. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๗. นายเดชา   แสงคําพันธ  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

๘. นางสาวประพัฒนศร ประวันรัมย  ผช. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 



๒ 

 

๙. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๐. นายธนิส   ปุลันรัมย  ผูชวยนิติกร 

๑๑. นายพนมกร   เติมเทียน  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกมาประชุม  ๑๑  ทาน  ลา  ๑  ทาน  คือ  นายอุกฤษฎ  สุขเสน  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัวเขต  ๑  ถือวาครบองคประชมุนะครับ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  

๓  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๙  วันจันทรท่ี  ๑๕  สิงหาคม  

๒๕๕๙ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรองนะ

ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ เรื่องการพิจารณาการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติแหงราง    

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขออนุญาตใหทาน

ธุรกิจเปนผูแถลงแทนครับ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ไดรับฉันทานุมัติจาก

ทานประธานฯ  ใหดําเนินการแทนประธานฯ ในการแปรญัตติวันนี้ครับ  ตาม



๓ 

 

มติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  ครั้ง ท่ี       

๑/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และไดตั้ง

คณะกรรมการแปร ญั ตติ   กํ าหนดการ รั บ คํ าขอแปร ญัต ติ ใน วั น ท่ี                

๑๕   สิงหาคม  ๒๕๕๙  นับตั้งแตรับหลักการเวลา  ๑๓.๐๐  น.  ถึงวันท่ี    

๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  คณะกรรมการฯ ไดมาประจํา     

ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลบานบัว  เพ่ือรับคําขอแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ  

ปรากฏวาไมมีสมาชิกฯ  ขอแปรญัตติแตอยางใด  คณะกรรมการไดเชิญ

นายกเทศมนตรีตําบลบานบัวและเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของมาชี้แจงแสดงเหตุผล

ความจําเปน  ในการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  

๒๕๖๐  ในวันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  หองประชุม

เทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึงไดรับคําชี้แจงโดยสรุปวา  มีความจําเปนและถูกตอง

ตามหลักการและเหตุผลท่ีจะตองใชจายในการดําเนินงานและพัฒนาทองถ่ิน  

ตามรายการและจํานวนเงินงบประมาณท่ีตั้งไว  ไมมีการแกไขเพ่ิมเติม  และขอ

ยืนยันตามรางเดิมทุกประการ  คณะกรรมการฯ  ไดประชุมพิจารณาแลวและมี

มติเปนเอกฉันท  แจงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานบัว  เรื่อง  งบประมาณ

รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ดังตอไปนี้ 

  ขอ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ”  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ  ๒  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

เปนตนไป  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ  ๓  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ใหตั้ง

จายเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  ๖๑,๕๑๔,๐๐๐  บาท  ( หกสิบเอ็ดลานหาแสนหนึ่ง

หม่ืนสี่พันบาทถวน )  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ  ๔  งบประมาณรายจายท่ัวไป  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษี

จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  ๖๑,๕๑๔,๐๐๐  

บาท  ( หกสิบเอ็ดลานหาแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน )  โดยแยกรายละเอียด

ตามแผนงาน  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 



๔ 

 

ขอ  ๕  ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว  ปฏิบัติการเบิกจายเงิน

งบประมาณ  ท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล   

ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ  ๖  ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตาม

เทศบัญญัตินี้  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ดังนั้น  คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จึงนําเรียนประธานสภาเทศบาลตําบล

บานบัว   เพ่ือพิจารณาตอไป 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย   เปนประธานฯ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย    เปนกรรมการฯ  

  นายธัญญา  ประวรรณรัมย   เปนเลขานุการฯ 

ประธานสภาฯ จากคําแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติ  ไมมีสมาชิกฯ ทานใดยื่นแปรญัตติ  

รางเทศบัญญัติฉบับนี้จึงคงไวซ่ึงรางเดิม  และไมมีการลงมติเพราะไมมีสมาชิกฯ 

ทานใดยื่นแปรญัตติ  กอนจะเขาสูเรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้ันลงมติ    

ในวาระตอไป  ขอพักการประชุม  ๑๐  นาทีครับ 

------  พัก  ๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐  น.  ------ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๐  น. 

ประธานสภาฯ เขาสูการประชุมตอนะครับ   

๔.๒ เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้ันลงมติ

  

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน     

พ .ศ .  ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  ๒ )  พ.ศ .  ๒๕๕๔  ขอ  ๕๒         

การพิจารณารางเทศบัญญัติฯ  ในข้ันลงมติไมมีการอภิปราย  เวนแตวาการ

ประชุมสภาทองถ่ินมีมติใหอภิปรายหรือมีเหตุอันสมควร  กอนจะลงมติเชิญ

ทานเลขาฯ ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เพ่ือให

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขอ  ๗๖  เชิญทาน

เลขาฯ ครับ 



๕ 

 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๑  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  ๒๕๖๐  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ชวงนี้มีขาวการลักขโมยเกิดข้ึนในตําบลบานบัว  ก็ขอฝากไปยังทานสมาชิกฯ 

และผูท่ีเก่ียวของ  ชวยกันสอดสองดูแล  เตรียมความพรอมของอุปกรณตางๆ 

เชน  กลองวงจรปด  ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  เพ่ือปองกันเหตุตางๆ ท่ี

อาจจะเกิดข้ึนไดครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ เชิญทานจําเริญ

ครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขอฝากใหกองชาง  

ไดชวยดําเนินการติดตาม  และควบคุมโครงการถนนลาดยางท่ีกําลังดําเนินการ

กอสรางภายในตําบลบานบัว  ใหไดตรงตามแบบท่ีวางแผนไวดวยครับ  และ

โครงการติดตั้งไฟก่ิงหมูบานละ  2  จุด  ดําเนินการไปถึงไหนแลว  ผมขอฝาก

และสอบถามไวเพียงเทานี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางครับ 

นายเดชา  แสงคําพันธ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเดชา  

แสงคําพันธ  ตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  ขอชี้แจงเก่ียวกับ

โครงการเงินกู  ท่ีไดนํามากอสรางโครงการถนนลาดยางกอนนะครับ  ในจุดท่ี

ลาดยางไมไดตามแบบ  ไดมีการแจงไปยังผูรับเหมาใหดําเนินการแกไขแลวครับ  

ซ่ึงหลังจากดําเนินการเสร็จเรียบรอย  จะมีการทดสอบถนนลาดยางโดย

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองบุรีรัมย  และในระหวางการกอสราง  ทางกอง

ชางจะมีการติดตาม  และคอยควบคุมงานอยูเปนระยะครับ  ก็ขอฝากใหทาน

สมาชิกฯ  ไดชวยกันติดตามและควบคุมการกอสรางดวยเชนกันครับ  ขอบคุณ

ครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ เชิญทานราเมศครับ 



๖ 

 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขอฝากเรื่องการซอมแซมถนน

คอนกรีตในแตละหมูบานท่ีเกิดการชํารุด  ซ่ึงหากปลอยไวนานเกินไป  ความ

เสียหายจะยิ่งเพ่ิมมากข้ึนครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ การซอมแซมถนนท่ีเกิดการชํารุดนั้น  จะมีการตั้งงบประมาณสําหรับคา

บํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางไวอยูแลว  ก็ขอฝากทางฝาย

บริหารใหชวยดําเนินการดวยครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถา

ไมมีในวันนี้ก็ตองขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  และเจาหนาท่ีทุกทานท่ี

รวมประชุมในวันนี้  ขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

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

 

( ลงชื่อ )             ผูจดบันทึกการประชุม 

( นางนงลักษณ เขียมรัมย ) 

             เลขานุการสภาฯ 

( ลงชื่อ )         ผูตรวจรายงานการประชุม 

      ( นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  

 

 ( นายธัญญา  ประวรรณรัมย ) ประธานกรรมการ 

  

 

  ( นางสาวรตินันท  สุขลวน ) กรรมการ 

 

  

 ( นายธุรกิจ  อุพลรัมย )    เลขานุการ 

 


