
๑ 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งที่  ๑ )  ประจําปีพทุธศักราช  ๒๕๕๖ 

วันพฤหสับดีที ่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว 

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

สมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม 

๑. นายวิสิฐศักด์ิ   ตาประโคน  ประธานสภาฯ เทศบาล ต.บ้านบัว 
๒. นายเกษม   ศรีรัตน์   รองประธานสภาฯ เทศบาล ต.บ้านบัว 
๓. นายจําเริญ   ประโลมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๑ 
๔. นายต๋ิง   สารรัมย์   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๑ 
๕. นางสาวรตินันท์  สุขล้วน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๑ 
๖. นายราเมศ   ไชยโย   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๑ 
๗. นายสมชาย   เที่ยงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๑ 
๘. นายอุกฤษฎ์   สุขเสน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๑ 
๙. นายธัญญา   ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๒ 
๑๐. นายธุรกิจ   อุพลรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๒ 
๑๑. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๒ 
๑๒. นายสิทธิศักด์ิ   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๒ 
๑๓. นายใจเพชร   สราญบุรุษ  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บ้านบัว 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายกิตติพงษ์   รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว 
๒. นายเชิดศักด์ิ   ผจวบโชค  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว 
๓. นายนพอนันต์   พะยุดรัมย์  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว 
๔. นายฉัตรกุล   ศรีพนม   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ต. บ้านบัว 
๕. นายลําไย   ศรีพนม   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ต. บ้านบัว 
๖. นางนงลักษณ์   เขียมรัมย์  รองปลัดเทศบาล  ต. บ้านบัว 
๗. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย์   จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘. นางสาวประพัฒน์ศร ประวันรัมย์  ผช.จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙. นายธนรัตน์   ผจวบโชค  ผช.จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บ้า
นบ
ัว
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ วันน้ีสมาชิกมาประชุม  ๑๒  ท่าน  เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  วันน้ีก็เป็นวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  เป็นวันแห่งความรัก  ก็หวังอย่างย่ิงว่า 
สมาชิกฯ  ฝ่ายบริหาร  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฯ จะมีความรักซึ่งกันและกันนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ เรื่องที่  ๑ . รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  ครั้งแรก  
ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๕  วันจันทร์ที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 มีท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคําส่วนไหนหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองนะ
ครับ 

ประธานสภาฯ เรื่องที่  ๒. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  สมัยประชุม
สามัญ   สมัยที่  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๕  วันศุกร์ที่  
๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

  มีท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคําส่วนไหนหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองนะ
ครับ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ วันน้ีไม่มีนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้น 

ประธานสภาฯ วันน้ีไม่มีนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ เรื่องท่ี  ๑. การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่  ๑๓ )  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา  ๒๔  บัญญัติไว้ว่า  ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญ  ๔  
สมัย  สมัยประชุมครั้งแรกและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี  ให้สภา
เทศบาลกําหนด  ในวันน้ีเราจะกําหนดกันว่าใน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จะกําหนดสมัย
สามัญสมัยที่  ๒  ที่  ๓  และที่  ๔  เดือนไหน  วันไหน  วันน้ีเป็นสมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่  ๑  ซึ่งเราได้กําหนดเมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ไว้แล้ว  
เชิญสมาชิกเสนอได้เลยครับ  เชิญคุณธัญญาครับ 
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นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมธัญญา  ประวรรณรัมย์  สมาชิก

สภาเทศบาลฯ  เขตที่  ๒  เมื่อสักครู่ท่านประธานฯ ช่วยทวนอีกคร้ังหน่ึงว่า  
วันน้ีเป็นการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญสมัยที่  ๑  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๖  ถูกต้องไหมครับ  ซึ่งเราได้กําหนดไว้ระหว่างวันที่  ๗  กุมภาพันธ์ -    
๘  มีนาคม  ๒๕๕๖  ผมเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว  สําหรับอีก  ๓  สมัยที่
เหลือก็อยากจะให้สมาชิกฯ ได้ช่วยกันกําหนดเวลาที่เหมาะสม  ขอเรียนใน
เบ้ืองต้นเพียงเท่าน้ีก่อนครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสิทธิศักด์ิครับ 

นายสิทธิศักด์ิ  เนาวสุข กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมขอเสนอการ
ประชุมสภาฯ   

- สมัยสามัญสมัยที่  ๒  คือ  เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๐  
มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
- สมัยสามัญสมัยที่  ๓  คือ  เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๐  
สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
- สมัยสามัญสมัยที่  ๔  คือ  เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่       
๑ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

ประธานสภา  ขอผู้รับรองด้วยครับ  ( ผู้รับรองถูกต้อง )  ขอบคุณครับ  มีท่านใดจะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  ท่านใดเห็นชอบ
ตามท่ีท่านสิทธิศักด์ิ  เนาวสุข  เสนอ  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๒  เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖  
ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

 เห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖  
ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  

 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

 เห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๔  เดือนพฤศจิกายน  
๒๕๕๖  ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  

 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 
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ประธานสภาฯ  เ รื่ อ ง ท่ี   ๒ .  การ กําหนดสมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก   ประ จําปี   

พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่  ๑๓ )  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา  ๒๔  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่  ๒ )  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  ๒๑  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปี
น้ัน  วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถ่ินนําปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี  เชิญสมาชิกเสนอได้เลยครับ  
เชิญคุณสิทธิศักด์ิครับ 

นายสิทธิศักด์ิ  เนาวสุข กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมขอเสนอการ
ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญสมัยที่  ๑  พ.ศ .  ๒๕๕๗  คือ  ระหว่างวันที่          
๒  กุมภาพันธ์ – ๒  มีนาคม  ๒๕๕๗  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ( ผู้รับรองถูกต้อง )  ขอบคุณครับ  มีท่านใดจะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญคุณธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมธัญญา  ประวรรณรัมย์  สมาชิก
สภาเทศบาลฯ  เขตที่  ๒  ผมขอปรึกษาว่า   

 ประเด็นที่  ๑  ในปีหน้าจะเกี่ยวของกับข้อบัญญัติด้วยหรือไม่   
  ประเด็นที่  ๒  การกําหนดเวลาน้ีจะกําหนดตามปีงบประมาณหรือปีปฏิทินครับ 

เลขานุการสภาฯ ปีปฏิทินครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เมื่อสักครู่ได้กําหนดระหว่างวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ – ๒  มีนาคม  ๒๕๕๗       
ไม่ครบกําหนด  ๓๐  วันหรือเปล่า 

เลขานุการสภาฯ ไม่เป็นไรครับ  กําหนดได้ไม่เกิน  ๓๐  วัน 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  
ท่านใดเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญสมัยที่  ๑  พ.ศ.  
๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ – ๒  มีนาคม  ๒๕๕๗  ตามท่ีท่านสิทธิ
ศักด์ิ  เนาวสุข  เสนอ  ยกมือขึ้นครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจําปีพุทธศักราช  

๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ – ๒  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ  เรื่องที่  ๓. เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

 เชิญท่านเลขาฯ ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

เลขานุการสภาฯ  เ รียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เก่ียวกับค่าบํารุงสมาคม  ข้อ  ๔ ( ๒ )  สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้
ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  เราจะต้องสมัครเป็นสมาชิก
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ   
ซึ่งจะต้องทํากิจกรรมกับเทศบาลอ่ืนๆ ทั่วประเทศ  มีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือ
การส่งเสริมกิจการและการดําเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
สมาชิก  และจะต้องมีเงินค่าบํารุงสมาคม  ซึ่งจะต้องต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติทุก
ปี  ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหน่ึงส่วนหกของงบประมาณรายรับ  ทั้งน้ีไม่เกิน  
๗๕๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งเราได้รับหนังสือจากสมาคมสันนิบาตจังหวัดศรีสะเกษ  
เชิญท่านผู้บริหารร่วมประชุม  แต่เรายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกจึงยังไม่ได้ไปร่วม
ประชุม  ก็ขอเรียนช้ีแจงให้สมาชิกฯ ได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่าเงินสําหรับบํารุงสมาคมคิดจากส่วนใดครับ 

เลขานุการสภาฯ เป็นเงินประมาณการร้อยละเศษหน่ึงส่วนหกของงบประมาณรายรับ  หรือ  
ประมาณ  ๐.๐๐๑๖๗  คูณด้วยประมาณการรายรับของเรา   

ประธานสภาฯ ก็ต้องขอมติที่ประชุมก่อนนะครับว่าเห็นชอบหรือไม่  มีท่านใดสงสัยไหมครับ  
เชิญครับคุณธัญญา 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ถ้าเราเปรียบเทียบก็อาจจะเหมือนกับสมาคม   
ฌาปณกิจศพ  ก็จะมุ่งมาที่ประโยชน์แก่สมาชิกฯ  ฝากเป็นประเด็นแก่ท่านเลขา
ฯ ซึ่งจะต้องทําความเข้าใจกับพวกเราว่า 

๑. ผลประโยชน์ที่สมาชิกฯ จะได้ในอนาคตคืออะไรบ้าง 
๒. ในการพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้แก่พวกเรา  มีความเกี่ยวข้องกับ

สมาคมสันนิบาตหรือไม่ 

ก็ขอฝากท่านประธานฯ ก่อนจะพิจารณาขอมติครับ 
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ประธานสภาฯ เชิญครับท่านนายกฯ 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอช้ีแจงแทนท่านเลขาฯ นะครับ  สมาคมสันนิบาตนี้  ในความหมายจะ
เหมือนกับกองทุนๆ หน่ึง  กรณีที่ตําบลไหนเดือดร้อนก็จะนําเงินจากกองทุน
สันนิบาตมาช่วยเหลือ  อย่างเช่นภาคใต้เกิดนํ้าท่วม  หรือภาคอีสานที่เกิดเพลิง
ไหม้หนักๆ  ก็จะนําเงินจากกองทุนน้ีมาช่วยเหลือ  รวมไปถึงการกู้เงินเพ่ือมา
ลงทุน  ลําพังเราคงไม่มีงบพัฒนามาก  ซึ่งสิทธิพิเศษสําหรับเทศบาลก็คือ  
สามารถกู้เพ่ือนําเงินมาลงทุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
เลยนะครับ  ท่านใดเห็นชอบการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ  
 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ  เรื่ อง ท่ี   ๔ .  เรื่ องพิจารณาอนุ มั ติการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปี 
พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

 เชิญท่านายกฯ ช้ีแจงครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ทุกท่าน  ด้วยเทศบาลตําบลบ้านบัว  มี
ความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาตําบลบ้านบัวให้มีความเจริญ  เพ่ือเป็นการ
บริหารและบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนชาวตําบลบ้านบัว  จึง
ขออนุมัติสภาเทศบาลตําบลบ้านบัวจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นเงินรวม  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท ( สามล้านบาทถ้วน )  เพ่ือ
จ่ายขาดจัดซื้อรถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิงเอนกประสงค์   ขนาดความจุไม่เกิน  
๘,๐๐๐  ลิตร  ราคาไม่เกิน  ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านแปดแสนบาทถ้วน )  
และการใ ห้บริการ อินเตอร์ เ น็ตตําบล   จัด ต้ั ง ไ ว้   ๒๐๐ ,๐๐๐   บาท                 
( สองแสนบาทถ้วน )  ดังน้ัน  จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นเงินจํานวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  
บาท ( สามล้านบาทถ้วน )  ซึ่งเทศบาลตําบลบ้านบัวมีเงินคงเหลือสะสมอยู่  
๖,๑๔๓,๘๗๕.๘๔  บาท  ( หกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า
บาทแปดสิบสี่ สตางค์  )   ขออนุมั ติจ่ ายขาดเ งินสะสมค ร้ัง น้ี เ ป็น เ งิน  
๓,๐๐๐,๐๐๐   บาท  ( สามล้านบาทถ้วน )  คงเหลือ  ๓,๑๔๓,๘๗๕.๘๔  บาท  
( สามล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์ )  
ขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกล่าวไว้ว่า  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายเงินสะสมได้แต่ต้องได้รับอนุมัติจากสภาฯ 
ก่อน  โดยพิจารณาจากความจําเป็นของชุมชน  ไม่ทราบว่าระเบียบได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไหมครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  และการ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เมื่อก่อนจะต้องสํารองเงินไว้เพ่ือ
การจ่ายขาดเงินสะสม  ร้อยละ  ๔๐  แต่เมื่อแก้ไขระเบียบใหม่  แก้ไขเพ่ิมเติม  
( ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ไม่ต้องสํารองเงินไว้  สามารถจ่ายขาดได้ไม่จํากัด  
ตามข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

๑. ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งเก่ียวกับการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือความเดือดร้อน
ของประชาชน  ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

๓. เมื่อได้รับอนุมติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๑  ปีถัดไป  หาก
ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้การใช้จ่ายเงินสะสมน้ันเป็นอันพับ
ไป 

  ทั้งน้ี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

อย่าง  ( ๒ )  เป็นเงินที่เกิดจากรายรับหักด้วยรายจ่ายจริงเหลือเท่าไหร่จึงนํามา
หักเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ       
ก.ส.ท.   อีกร้อยละ  ๑๐  จึงจะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้  และเราสามารถ
กู้เงินจากกองทุน  ก.ส.ท.  ได้  ๑๐  เท่าของเงินที่เราสมทบไป  และถ้าหากเรา
ไม่กู้เราก็จะได้ดอกเบ้ียด้วยไม่เกินร้อยละ  ๔  ต่อปี  สําหรับเงินกู้ดอกเบ้ียไม่
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เกินร้อยละ  ๗  ต่อปี  ซึ่งแนวทางในการกู้สามารถกู้ได้จากหลายแห่ง  สามารถ
กู้จากธนาคารได้เช่นกัน  น่ีคือข้อดีของเทศบาลอีกอย่างหน่ึง  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
เลยนะครับ  ท่านใดเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปีพุทธศักราช  
๒๕๕๖  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖  
 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ  เรื่องที่  ๕. เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขั้นรับหลักการ 

 เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ทุกท่าน  บัดน้ี  ถึงเวลาที่ผู้บริหาร
เทศบาลตําบลบ้านบัวจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ต่อสภาเทศบาลอีกคร้ังหน่ึง  ฉะน้ัน  ในโอกาสน้ี
ผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านบัวจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯ  และท่าน
สมาชิกฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการดําเนินงาน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ดังต่อไปนี้ 

๑. สถานการณ์คลังในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เทศบาลตําบลบ้านบัว
ได้ประมาณการรายรับไว้จํานวน  ๓๘,๖๘๒,๘๐๐  บาท  ( สามสิบแปดล้านหก
แสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาท )  โดยในส่วนรายได้ที่เทศบาลตําบลบ้าน
บัวจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และในส่วน
งบประมาณรายจ่าย  ได้กําหนดวงเงินรายจ่ายไว้จํานวน  ๓๘,๖๘๒,๘๐๐  บาท  
( สามสิบแปดล้านหกแสนแปดหม่ืนสองพันแปดร้อยบาท )  ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถไปจัดทําบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ซึ่งการ
จัดทํางบประมาณของเทศบาลตําบลบ้านบัวเป็นการจัดทํางบประมาณแบบ
สมดุล  รายจ่ายเท่ากับรายรับ  นอกจากน้ัน  ทั้งน้ี  เทศบาลตําบลบ้านบัวมีเงิน
สะสมคงเหลือ  ๖,๑๔๓,๘๗๕.๘๔  บาท  ( หกล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นสามพันแปด
ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์ ) 

๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน  ในปีที่ผ่านมาแม้ว่า
รายรับเทศบาลตําบลบ้านบัวจะมีจํานวนจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ 
ที่จะต้องดําเนินการเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่  ตามกฎหมาย
ก็ตาม  แต่เทศบาลตําบลบ้านบัวก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ ไ ด้ ต้ัง
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งบประมาณรายจ่ายไว้  ดังรายละเอียดในเอกสารที่แจกให้แก่สมาชิกฯ ทุกท่าน  
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ  เอกสารได้แจกให้แก่ท่านสมาชิกฯ แล้ว  มีท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับ  เชิญครับ
ท่านธัญญา 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านผู้บริหาร  และสมาชิกฯ ทุกท่าน
นะครับ  กระผมนายธัญญา  ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  
เขตที่  ๒  ก็ถือโอกาสตรงนี้ในการบอกเล่าเพ่ือเช่ือมโยงไปกับพวกเราไปพร้อมๆ 
กัน  ผมขอเสนอและต้ังข้อสังเกตในบางเรื่อง   

   คําถามแรกก็คือ  ในการใช้จ่ายงบประมาณจากเดิมเป็นร่างงบประมาณปี  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  เรายังใช้อยู่หรือเปล่าในวันน้ี 

   คําถามที่สองก็คือ  เรื่องคําแถลงนโยบายของท่านนายกฯ  ซึ่งเราเพ่ิงยก
ฐานะขึ้นเป็นเทศบาลคร้ังแรก  ในคําแถลงนโยบายของท่านนายกฯ หน้าแรก  
“ บัดน้ี  ถึงเวลาท่ีผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านบัวจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ต่อสภาเทศบาลอีก
ครั้งหน่ึง ”  ผมคิดว่าควรตัดคําว่า  “ อีกครั้งหน่ึง ”  ออกนะครับ  เพราะว่าเรา
เพ่ิงเสนอไปท่ีจังหวัดครั้งแรก  ฝากไปถึงผู้จัดพิมพ์ว่าควรตรวจดูให้ละเอียดสัก
นิดหน่ึง 

 ผมขอช่ืนชมเรื่องของการต้ังงบประมาณและแนวคิดของผู้บริหารว่า  การต้ัง
งบประมาณรายรับและรายจ่ายที่สมดุลเป็นเรื่องที่เหมาะสม  แต่เรียนท่านไว้
อย่างน้ีว่า  ปีน้ีเราตั้งงบประมาณรายรับเท่ากับรายจ่าย  ถ้าท่านเปิดไปที่หน้า  
๓  ของร่างเทศบัญญัติน้ี  ผมต้ังข้อสังเกตว่า  รายรับจากปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕      
ที่ผ่านมาเราตั้งไว้ที่  ๒๘,๙๓๕,๗๐๐  บาท  ( ย่ีสิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่น
ห้าพันเจ็ดร้อยบาท )  ซึ่งเมื่อใช้จ่ายแล้วเหลือก็จะตกเป็นเงินสะสม  แต่ในปีน้ี
เราต้ังงบประมาณรายรับไว้ที่  ๓๘,๖๘๒,๘๐๐  บาท  ( สามสิบแปดล้านหก
แสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาท )  แสดงว่าปีน้ีเราจะมีรายรับเพ่ือนําไป
บริหารเพ่ิมข้ึน  ๙,๗๔๗,๑๐๐  บาท  ( เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อย
บาท )  ซึ่งผมมีข้อสังเกตอีกจุดหน่ึง  คือ  งบประมาณรายจ่ายของการบริหาร
จัดการงานทั่วไปและงบกลาง  บางรายการก็เพ่ิมขึ้นหรือลดลงบ้าง  ถ้าท่านเปิด
ไปในหน้าที่  ๑๕  การบริหารงานทั่วไปจะรวมเงินทั้งสิ้น  ๑๒,๓๕๑,๗๔๘  บาท  
( สิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาท )  ผมทบทวน
ตัวเลขแล้วขอช่ืนชมว่าท่านทําได้ดีครับ  แต่ก็ยังมีอีกเรื่องหน่ึง  ฝากสมาชิกฯ 
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เปิดไปหน้าที่  ๑๖  ในข้อ  ๖  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  แต่เดิมนี้
เป็นสมาชิกองค์การบริหาส่วนตําบลเราจะใช้จ่ายในแต่ละปีที่ผ่านมาประมาณ  
๓,๒๖๘,๘๐๐  บาท  ( สามล้านสองแสนหกหม่ืนแปดพันแปดร้อยบาท )  แต่ใน
ปีน้ีลดลงจากเดิมเหลือ  ๑,๔๙๐,๔๐๐  บาท  ( หน่ึงล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่ร้อย
บาท )  ทําให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีลงไปได้  ๑,๗๗๘,๔๐๐  
บาท  ( หน่ึงล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาท )  เพราะสมาชิกฯ ลดลง  
มีหลายคนสอบถามผมว่า  ในเอกสารได้เขียนไว้ว่า  ค่าตอบแทนทั้งหมดจะรวม
ค่าจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการเทศบาล  ผมอยากให้ท่านเลขาฯ ช่วยช้ีแจงว่าคณะ
กรมการต่างๆ น้ันจะมีได้หรือไม่  ต่อไปส่วนแผนงานการศึกษา  เดิมที่เป็น  
อบต.  เราต้ังจ่ายไว้ที่  ๘,๑๓๘,๘๘๐  บาท  ( แปดล้านหน่ึงแสนสามหมื่นแปด
พันแปดร้อยแปดสิบบาท  )   ในปี น้ี ต้ังจ่ายเ พ่ิม ข้ึน   ๒๒๓ ,๔๐๐  บาท              
( สองแสนสองหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาท )  เป็น  ๘,๓๖๒,๒๘๐  บาท  ( แปดล้าน
สามแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาท )  ถือว่าเป็นการให้ความสําคัญ
ในเรื่องของการศึกษา  ซึ่งก็ตรงกับนโยบายของท่านนายกฯ  แต่บางอย่างก็เป็น
เรื่องใหม่ที่ต้ังข้ึนมาในแผนงานของการศึกษา  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดรัฐพิธี  
ฝากท่านสมาชิกฯ เปิดไปที่หน้า  ๓๖  เร่ืองของแผนสาธารณสุข  ในปีที่แล้ว
และปีน้ีก็เท่าเดิมถึงแม้ว่างบประมาณจะเพ่ิมข้ึนมา  แสดงให้เห็นว่าเราควร
พิจารณาเรื่องของสาธารณสุขบ้าง  แต่ในอนาคตท่านนายกฯ คงจะปรับงบ
กลางมาเพ่ิมเติม  ในเรื่องของแผนงานการเกษตรสมาชิกฯ คงจะอภิปรายกัน
บ้างนะครับว่าทําไมถึงลดลงในปีน้ี  ผมคงไม่ละเอียด  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  
เพียงแต่อยากเพ่ิมเติมให้สมาชิกได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน  ถ้าท่านพิจารณา
ระเบียบข้อบังคับ  นอกจากร่างข้อบัญญัติที่ท่านผู้บริหารได้เสนอมาแล้ว  
สมาชิกฯ     ก็สามารถเสนอได้โดยลงช่ือเพ่ือเสนอร่างเทศบัญญัติ  ๘  คน  
หรือในกรณีที่สมาชิกฯ เป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกลงนามไม่น้อย
กว่า  ๒  ใน  ๓  ของจํานวนสมาชิก      หรือแม้แต่ราษฎรผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังใน
เขตเทศบาลก็ทําได้เช่นกัน  สุดท้ายขอฝากไปยังผู้ที่ทําร่างเทศบัญญัติ   

   อย่างแรก  ในเทศบัญญัติจะมีการอ้างอิงไปยังแผนพัฒนาสามปี  จําเป็น
ไหมครับว่ากระบวนการเหล่าน้ีต้องผ่านสภาฯ   

   อย่างที่สอง  ในน้ีจะเขียนไว้ว่า  ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖ –  
๒๕๕๘  ในหน้าและลําดับต่างๆ  ยกตัวอย่าง  ผมมีแผนพัฒนาสามปีฯ ที่ยัง
ไม่ได้ปรับปรุง  ประชุมเมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ได้เขียนไว้ว่า  
ในหน้า  ๑๗  ซึ่งในแผนพัฒนาสามปีฯ  ข้อน้ีท่านเขียนไว้ในหมวดค่าตอบแทน  
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๑.๑  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในกรณีจ่าย  ต้ังไว้ที่  ๘๐๐,๐๐๐  บาท         
( แปดแสนบาท )  การใช้จ่ายในส่วนน้ีเก่ียวเนื่องกับทางสํานักปลัด  ใน
แผนพัฒนาสามปีฯ ที่ผมมีอยู่ในหน้า  ๕๓  ไม่มีแต่ลําดับที่  ๘๙  มีแต่เป็นเรื่อง
ของการฝึกอบรมทบทวน  อปพร.  แต่ในน้ีเขียนไว้ว่าเขียนไว้ว่าเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนในกรณีพิเศษ  ผมจึงสงสัยว่าแผนพัฒนาสามปีฯ น้ีต้องใช้ไหม  
หรือให้สมาชิกฯ ได้ดูแผนพัฒนาสามปีฯ ที่ปรับปรุงแล้วได้ไหมครับ  ขอบคุณ
ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ท่านผู้บริหารที่เคารพทุก
ท่านครับ  เก่ียวกับเรื่องแผนพัฒนาสามปีฯ  หลังจากเราประชุมประชาคม
หมู่บ้านเสร็จ   ในเดือนมิถุนายนต้องนําแผนเข้าสู่สภาฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ  
แต่เมื่อเรายกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลแล้ว  การให้ความเห็นชอบเรื่องแผนพัฒนา
สามปีฯ น้ีเป็นเรื่องของผู้บริหาร  เพราะฉะน้ันจึงไม่ต้องนําเข้าสภาฯ  ผู้บริหาร
สามารถดํา เ นินการไ ด้ เลย   มีคณะกรรมการสนับสนุนจัดทํ าแผนฯ  
คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ  และผู้บริหาร  ในระเบียบเขียนไว้ว่าถ้าเป็น
องค์การบริหารส่วนตําบลให้นําแผนพัฒนาฯ เข้าสู่สภาฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ  
แต่ท่านสมาชิกสามารถขอดูแผนพัฒนาสามปีฯ ได้ครับ  ที่ใส่เข้ามาในเทศ
บัญญัติเพราะท่านผู้บริหารได้ปรับปรุงแผนแล้ว  เมื่อปรับปรุงแล้วจึงทําให้ไม่
ตรงกับแผนพัฒนาสามปีฯ ที่ท่านมีอยู่ในสมัยที่ยังเป็น  อบต.  ที่ท่านถามว่า
ข้อบัญญัติเดิมยังใช้อยู่หรือไม่  ตาม  พรบ.  ของ  อบต.  เขียนไว้ว่า  บรรดา
ทรัพย์สิน  สิทธิต่างๆ  ให้โอนมาเป็นของเทศบาลทั้งหมด  ข้อบัญญัติที่ยังใช้อยู่
เดิมถ้ายังไม่มีฉบับใหม่ให้ใช้ข้อบัญญัติของ  อบต.  ไปพลางๆ ก่อนจนกว่าจะมี
เทศบัญญัติ  ข้อบัญญัติของ  อบต.  น้ันจะต้องส่งให้นายอําเภอเป็นผู้ให้ความ
เห็นชอบ   แต่เทศบัญญั ติ ต้องส่ งใ ห้ผู้ ว่าราชการจั งหวัด   อีกอย่างคือ           
เทศบัญญัติหลังจากมีมติวาระสามแล้วหรือข้ันลงมติ  ต้องรีบส่งให้ผู้ว่าภายใน  
๗  วัน  ตาม  พรบ. เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่  ๑๓ )  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ส่วนที่  ๔  เทศบัญญัติ  ( การประชุมสภา )  มาตรา  ๖๒  
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด
ในกรณีเทศบาลตําบล  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยัง
นายอําเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ในกรณีเทศบาลเมืองและ
เทศบาลนคร  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา   
ในส่วนของคําแถลงนโยบาย  คําว่าอีกครั้งหน่ึง  ไม่ได้แปลว่าครั้งที่  ๑, ๒  หรือ
ครั้งที่  ๓  แต่ภาษาพูดว่าเราเคยเสนอข้อบัญญัติไปแล้ว  คร้ังน้ีก็เป็นอีกครั้ง
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หน่ึงที่เราเสนอเทศบัญญัติ  ซึ่งใช้มาต้ังแต่ปี  ๒๕๓๙  แล้วจึงใช้มาตลอด  
สําหรับกรรมการสภาเทศบาลเราต้ังตามระเบียบ  ยังไม่เคยมีการเบิกจ่าย  
สําหรับกรรมการใดบ้างที่สามารถเบิกจ่ายได้ผมของเวลาศึกษาก่อนนะครับ  
เรื่องตัวเลขของส่วนสาธารณสุขที่เราไม่ได้ปรับเพราะว่า  ตัวเลขที่เราต้ังไว้ใน
เทศบัญญัติเป็นตัวเลขประมาณการกลมๆ  เช่น  หน่ึงล้าน  สองล้าน  หรือสาม
ล้าน  แต่ค่าใช้จ่ายเมื่อจ่ายจริงอาจจะเป็นเศษที่เป็นสตางค์ก็ได้  จึงต้ังเป็นเลข
กลมๆ  เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ต้ังไว้จึงอาจจะเท่าเดิม  แต่การเบิกจ่ายอาจจะมาก
หรือน้อยกว่าเดิม  ส่วนเทศบัญญัติที่ท่านบอกว่าสมาชิกฯ  หรือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง
สามารถเสนอได้  คือ  เทศบัญญัติที่ไม่เก่ียวข้องกับเร่ืองงบประมาณหรือ
การเงิน  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์ กราบเรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ผมสงสัยในเร่ือง 

   ค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ที่สํานักงานเทศบาลมีสิทธ์ิตามระเบียบทางราชการ  

   ส่วนการศึกษาในหมวดเงินเดือน  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุง
เงินเดือนประจํา  ได้แก่  พนักงานเทศบาลจํานวน  ๒  อัตรา  ประเภท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจมีจํานวน  ๑๒  อัตรา  คือ  อัตราอย่างไร 

   ส่วนสาธารณสุข  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจํา  ได้แก่  พนักงานเทศบาลจํานวน  ๓  
อัตรา  อัตราอย่างไร 

   ส่วนการเกษตร  ผมสังเกตว่าปีน้ีต้ังงบประมาณในส่วนน้ี  ๘๕๕,๒๒๐  บาท  
( แปดแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยย่ีสิบบาท )  งบที่จะส่งเสริมการเกษตรอยู่
ตรงไหน  ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตท่านประธานฯ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เรื่องค่าเช่าบ้าน
จะมีระเบียบของทางราชการอยู่  ผู้ที่มีสิทธ์ิเบิกค่าเช่าบ้าน  คือ  ผู้ที่ไปทํางาน
ต่างพ้ืนที่สามารถเบิกได้  ค่าเช่าซื้อก็เช่นกัน  แต่จะมีการกําหนดอัตราว่า  
ระดับใดสามารถเบิกได้เท่าไหร่  เร่ืองเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือน      
ในหนึ่งปีจะมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอยู่  ๒  ครั้ง / ปี  จึงต้องมาต้ังไว้ในส่วน
น้ี  การต้ังเงินเดือนน้ันต้ังตามแผนอัตรากําลังที่ได้เปิดกรอบไว้  จึงต้องนํามาตั้ง
ไว้ในเทศบัญญัติด้วย  จะมีการจ้างหรือไม่น้ันเป็นอีกเรื่องหน่ึง  ถ้าไม่มีการจ้างก็
ตกเป็นเงินสะสมไป  ส่วนการเกษตร  ในแผนงานหนึ่งจะมีงบดําเนินการ  เช่น  
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  งบบุคลากร  เช่น  เงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆ     
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๑๓ 
 

และงบลงทุน  ที่ต้ังไว้  ๘๕๕,๒๒๐  บาท  ( แปดแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อย
ย่ีสิบบาท )  น้ีจะรวมท้ังงบดําเนินการ  งบบุคลากร  และงบลงทุน  ทุกๆ 
แผนงานจะมีงบเหล่าน้ีทั้งหมด  ก็ขอช้ีแจงคร่าวๆ เพียงเท่าน้ีก่อนครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะ
ครับ  ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขั้นรับหลักการ  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๕๖  ขั้นรับหลักการ  ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖  

 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ต่อไปก็จะเป็นการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญสมาชิกฯ เสนอก่อนนะ
ครับว่าจะเสนอกี่ท่าน  ๓  ท่าน  ไม่เกิน  ๗  ท่าน  เชิญท่านราเมศ  ครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนท่านประธานฯ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมราเมศ  ไชยโย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  ขอเสนอ  ๓  ท่านครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ( ผู้รับรองถูกต้อง )  ขอบคุณครับ  มีท่านใดจะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับ  ขอให้สมาชิกฯ เสนอเลยนะครับว่าจะเสนอ
ใครเป็นกรรมการแปรญัตติ  เชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม        
นายจําเริญ  ประโลมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตท่ี  ๑       
อ .  เ มื อ ง บุ รี รั ม ย์   จ .  บุ รี รั ม ย์  ขอ เ สนอ คุณสมช าย   เ ที่ ย ง เ จ ริ ญ                   
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอบคุณครบั 

นายสมชาย  เท่ียงเจริญ ผมขอถอนตัวครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านธุรกิจครับ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม        
นายธุรกิจ   อุพลรัมย์   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว   เขตที่   ๒             
อ .  เมื อ ง บุ รี รั ม ย์   จ .  บุ รี รั ม ย์  ขอ เสนอ คุณ ธัญญา   ประวรรณรัม ย์               
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ( ผู้รับรองถูกต้อง )  ขอบคุณครับ  เชิญท่านราเมศครับ 
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นายราเมศ  ไชยโย เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม        

นายราเมศ   ไชยโย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว   เขตที่   ๑               
อ .  เ มื อ ง บุ รี รั ม ย์   จ .  บุ รี รั ม ย์  ขอ เสนอคุณจํ า เ ริญ   ประ โลมรั ม ย์                 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอบคุณครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์ ผมขอถอนตัวครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสิทธิศักด์ิครับ 

นายสิทธิศักด์ิ  เนาวสุข เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม        
นายสิทธิศักด์ิ  เนาวสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒             
อ. เมืองบุรีรัมย์  จ. บุรีรัมย์ ขอเสนอคุณอุกฤษฎ์  สุขเสน  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ขอบคุณครับ 

นายอุกฤษฎ์  สุขเสน ผมขอถอนตัวครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม        
นายธัญญา  ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒             
อ. เมืองบุรีรัมย์  จ. บุรีรัมย์ ขอเสนอคุณธุรกิจ  อุพลรัมย์  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ( ผู้รับรองถูกต้อง )  ขอบคุณครับ  เชิญท่านพิเชฐครับ 

นายพิเชฐ  เข็มเพชร เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม        
นายพิเชฐ   เข็มเพชร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว   เขตที่   ๒             
อ .  เมือง บุรี รั ม ย์   จ .  บุรี รั ม ย์  ขอเสนอคุณสิท ธิศัก ด์ิ   เนาวสุข   เ ป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ( ผู้รับรองถูกต้อง )  ขอบคุณครับ  มี่ท่านใดจะเสนออีก
ไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไม่มีนะครับ  เป็นอันว่าสมาชิก
ฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมด  ๓  ท่านนะครับ  ให้ผู้ที่ถูกเสนอช่ือ
นัดประชุมกันเองว่าใครจะเป็นประธาน  และจะนัดเสนอคําแปรญัตติวันไหน  
เวลาต้ังแต่เท่าไหร่  ให้คณะกรรมการแจ้งในที่ประชุมด้วยนะครับ  ผมขอพัก  
๑๐  นาที 

------  พัก  ๑๐  นาที  ------ 

ประธานสภาฯ กลับเข้าสู่วาระการประชุม  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
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นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ให้ความไว้วางใจต้ัง

คณะกรรมการแปรญัตติ  หลังจากได้ประชุมกันแล้วผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติ
ให้ 

 นายธัญญา  ประวรรณรัมย์   เป็นประธาน 
 นายสิทธิศักด์ิ  เนาวสุข  เป็นกรรมการ 
 นายธุรกิจ  อุพลรัมย์  เป็นเลขานุการ 

 ทางคณะกรรมการแปรญัตติจะรับคํ าแปรญัตติ เ ร่ืองของเทศบัญญั ติ
ปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ต้ังแต่วันน้ีคือวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ไปจนถึงวันพรุ่งน้ีคือวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  
ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญครับท่านธัญญา 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ ขออนุญาตท่านประธานฯ  เน่ืองจากเราได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาล  
เรื่องของงบประมาณสําหรับพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ซึ่งเราเคยประชุมและ
ปล่อยกู้สําหรับพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนต้ังแต่  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เป็นต้นมา  ล่าสุด
เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ได้มีการสอบถามในที่ประชุมสภา  อบต.  เก่ียวกับ
โครงการทั้ง  ๑๗  โครงการ  ซึ่งแต่ละโครงการครบกําหนดชําระตั้งแต่      
พ.ศ.  ๒๕๔๙  เป็นต้นมา  ผมจึงอยากให้ที่ประชุมได้ต้ังเป็นข้อสังเกตไปยัง
การเงินและการคลัง  เกี่ยวกับการติดตามจํานวนเงินของโครงการเหล่าน้ี  
สามารถช้ีแจงให้สมาชิกฯ ทราบได้หรือไม่ว่าได้รับกลับคืนมาบ้างหรือยัง  คนที่
ยังค้างอยู่จะทําอย่างไร  เพราะท่านเคยบอกไว้ว่าจะมีการเตือน  ๓  ครั้ง    
และจะมีดอกเบ้ีย  ไม่ทราบดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับ  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ขอฝากท่านเลขานุการฯ ช่วยช้ีแจงในการประชุมครั้งหน้านะครับ  เชิญครับ
ท่านเลขานุการฯ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  เกี่ยวกับเรื่องกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  ( สปสช. )  ในสมัยที่เราเป็น  อบต.  ได้สมทบไปร้อยละ  
๓๐  แต่เมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลต้องสมทบเพ่ิมเป็นร้อยละ  ๕๐  ของเงินที่
ได้มา  ซึ่งในเทศบัญญัติเราได้ต้ังสมทบไว้ร้อยละ  ๕๐  แล้วครับ  ซึ่งต่อมาจะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมการบริหารกองทุน  ตามหลักจะต้องมีตัวแทนจาก
สมาชิกฯ ร่วมด้วย  ๒  คน  ซึ่งหมดวาระแล้วในสมัยที่เป็น  อบต.  จึงต้องเลือก
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ตัวแทนสมาชิกฯ ขึ้นมาเป็นกรรมการบริหารกองทุนอีก  ๒  คน  ขึ้นมาเป็น
กรรมการสมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบ้านบัว ขอบคุณ
ครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ  ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมเพ่ือทําความเข้าใจไป
พร้อมๆ กัน  กองทุนน้ีเรียกว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพประจําตําบลหรือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะมาจากหลายส่วน  
ท่านนายกฯ ก็จะเป็นประธานฯ โดยตําแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางเทศบาลจะ
แต่งต้ังเข้ามาน้ันจะเป็นรองประธานโดยตําแหน่ง  และคณะกรรมการก็จะมา
จากหลายส่วน  เช่น  อสม.  ๒  คน  ผู้ที่เป็นตัวแทนภาคประชาชน  ๒  คน  
อาจจะรวมผู้ใหญ่บ้านหรือกํานันก็ได้  แต่ที่บังคับ  คือ  ตัวแทนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอีก  ๒  คน  ท่านปลัดฯ ก็จะเป็นเลขานุการโดยตําแหน่ง  
หน้าที่ของคณะกรรมการฯ มีหน้าที่  คือ  พิจารณาโครงการที่ทางองค์กรต่างๆ 
เขียนโครงการเข้ามา  และอนุมัติงบประมาณเพ่ือนําไปใช้ในโครงการ   

ประธานสภาฯ ให้สมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการฯ ได้เลยครับ  เชิญท่านสิทธิศักด์ิครับ 

นายสิทธิศักด์ิ  เนาวสุข เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม        
นายสิทธิศักด์ิ  เนาวสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒             
อ .  เมื อ ง บุ รี รั ม ย์   จ .  บุ รี รั ม ย์  ขอ เสนอ คุณ ธัญญา   ประวรรณรัม ย์               
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบ้านบัว  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ( ผู้รับรองถูกต้อง )  ขอบคุณครับ  เชิญท่านราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม        
นายราเมศ   ไชยโย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว   เขตที่   ๑               
อ .  เมืองบุรีรัม ย์   จ .  บุรีรัม ย์  ขอเสนอคุณนายวิสิฐ ศัก ด์ิ   ตาประโคน           
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบ้านบัว  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ( ผู้รับรองถูกต้อง )  ขอบคุณครับ  มี่ท่านใดจะเสนออีก
ไหมครับ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่าคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลบ้านบัวมี  ๒  ท่านนะครับ  คือ 

    นายธัญญา  ประวรรณรัมย ์

นายวิสิฐศักด์ิ  ตาประโคน 
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๑๗ 
 
  ขอขอบคุณครับที่ยังไว้วางใจให้เป็นคณะกรรมการฯ ในชุดน้ี  นัดประชุมครั้ง

ต่อไป  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุม
สภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี
สําหรับวันน้ีหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๐  น. 

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

( ลงช่ือ )  ใจเพชร  สราญบุรุษ  ผู้จดบันทึกการประชุม 
    ( นายใจเพชร  สราญบุรุษ ) 

                เลขานุการสภาฯ 
 
 
 

( ลงช่ือ )  วิสิฐศักด์ิ  ตาประโคน   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายวิสิฐศักด์ิ  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 
 
 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 ......................................... 
 ( นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ ) ประธานกรรมการ 
 
 ......................................... 
  ( นางสาวรตินันท์  สขุล้วน ) กรรมการ 
 
 ......................................... 
  ( นายธุรกิจ  อุพลรัมย์ )  เลขานุการ 
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