
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๒ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕60 

วันอังคารท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕60 
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.บานบวั เขต ๒ 
๑๑. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 
๑๒. นายสิทธิศักดิ์   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 
๑๓. นางธัญรัศม     พีระพัฒนากรณ  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บานบัว 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายกิตติพงษ   รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 
๒. นายเชิดศักดิ์   ผจวบโชค  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 
๓. นายนพอนันต   พะยุดรัมย  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 
๔. นายฉัตรกุล   ศรีพนม   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ต. บานบัว 
๕. นายพิสิทธิ์   ธณเตชทัต  ปลัดเทศบาลตําบลบานบัว 
๖. นางธัญณีย   ชัยจริยาพงศ  ผูอํานวยการกองคลัง 
๗. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๘. นายณภัทร   โฆษิตอัมพรเสนีย  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๙. นายเดชา   แสงคําพันธ  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
๑๐. นางสาวนรารัตน  ยืนยง   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
๑๑. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

 

 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ในวันนี้สมาชิกฯ เขารวมประชุม  ๑๒  ทาน  ถือวาครบองคประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  
๓  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕60  วันจันทรท่ี  15  สิงหาคม  
๒๕60 

ประธานสภาฯ ขอยกไปรับรองในการประชุมฯ สมัยหนานะครับเนื่องจากยังไมเรียบรอย 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 เรื่องการพิจารณารางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ( วาระท่ี  2, 3 ) 

- วาระท่ี  2  เรื่องการพิจารณาการแปรญัตติของคณะกรรมการแปร
ญัตติแหงราง    เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖1 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ในฐานะประธาน
กรรมการแปรญัตติ 

ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  ครั้งท่ี  
1 / 25๖๐  เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  25๖๐  ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศ
บัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ.  256๑  และไดแตงตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  กําหนดการรับคําขอแปรญัตติในวันท่ี  15  สิงหาคม  
25๖๐  ตั้งแตเวลา  13.00 น. ถึงวันท่ี  18  สิงหาคม  25๖๐  เวลา  
13.00 น. 

คณะกรรมการฯ  ไดมาประจํา  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลบานบัว  เพ่ือ
รับคําขอแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ  ในวันท่ี  15  สิงหาคม  25๖๐  ตั้งแต
เวลา  13.00 น.  ถึงวันท่ี  18  สิงหาคม  25๖๐  เวลา  13.00 น. 



๓ 

 

ปรากฏวาไมมีสมาชิกฯ  ขอแปรญัตติแตอยางใด  คณะกรรมการไดเชิญ
นายกเทศมนตรีตําบลบานบัวและเจาหนาท่ี  ท่ีเก่ียวของมาชี้แจงแสดงเหตุผล
ความจําเปน  ในการตั้งงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
256๑  ในวันท่ี  1๘  สิงหาคม  25๖๐  เวลา  13.30 น.  ณ  หองประชุม
เทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึงไดรับคําชี้แจงโดยสรุปวา  มีความจําเปนและถูกตอง
ตามหลักการและเหตุผลท่ีจะตองใชจายในการดําเนินงานและพัฒนาทองถ่ิน  
ตามรายการและจํานวนเงินงบประมาณท่ีตั้งไว  ไมมีการแกไขเพ่ิมเติม  และขอ
ยืนยันตามรางเดิมทุกประการๆ 

คณะกรรมการฯ  ไดประชุมพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันท  แจงราง
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานบัว  เรื่อง  งบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  256๑  ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  256๑”  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ 2  เทศบัญญัตินี้ใหบังคับใชตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.  25๖๐  เปน
ตนไป  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ 3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  256๑  ใหตั้งจาย
เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  ๖๓,๔๐๐,000.-  บาท  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ 4  งบประมาณรายจายท่ัวไป  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  6๓,๔๐๐,000.-  
บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ 5  ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว  ปฏิบัติการเบิกจายเ งิน
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล  
ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ 6  ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตาม
เทศบัญญัตินี้  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  256๑  จึงนําเรียนประธานสภาเทศบาลตําบล
บานบัว  เพ่ือพิจารณาตอไป 

นายธัญญา  ประวรรณรมัย   เปนประธานฯ 
นายจําเริญ  ประโลมรัมย   เปนกรรมการฯ  

  นายธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนเลขานุการฯ 

 

 



๔ 

 

ประธานสภาฯ จากคําแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติ  ไมมีสมาชิกฯ ทานใดยื่นแปรญัตติ  
รางเทศบัญญัติฉบับนี้จึงคงไวซ่ึงรางเดิม  และไมมีการลงมติเพราะไมมีสมาชิกฯ 
ทานใดยื่นแปรญัตติ  กอนจะเขาสูเรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  ข้ันลงมติ    
ในวาระตอไป  ขอพักการประชุม  ๑๐  นาทีครับ 

 

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

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๐  น. 

ประธานสภาฯ เขาสูการประชุมตอนะครับ   

  - วาระท่ี  3  เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  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 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑2  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  ยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖1  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑1  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอสอบถามเรื่อง
ไฟก่ิง  สามารถติดตั้งเพ่ิมเติมไดหรือไมครับ  และตนไมบริเวณทางสาธารณะ  ซ่ึง
มีนกกระยางมาเกาะรวมกลุมกันอยูบริเวณนั้น  และขับถายมูลออกมาสงกลิ่น
เหม็น  สรางความเดือดรอนใหกับชาวบานท่ีอาศัยอยูในบริเวณนั้น  ขอใหทาง
เทศบาลไดนํารถกระเชาออกไปดําเนินการตัดแตงก่ิงตนไมใหหนอยครับ  ขอบคุณ
ครบั 

ประธานสภาฯ ก็ขอฝากไปยังฝายบริหารใหชวยดําเนินการดวยนะครับ  มีทานใดจะแสดงความ
คิดเห็นอีกไหมครับ  เชิญทานสมชายครับ 

นายสมชาย  เท่ียงเจริญ เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายสมชาย   

เท่ียงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอสอบถาม

เก่ียวกับถังขยะวา  ทางเทศบาลตําบลบานบัวจะมีการเพ่ิมจํานวนถังขยะไหมครับ   
โดยเฉพาะบริเวณรานคาและสถานท่ีประกอบธุรกิจ  สามารถเพ่ิมถังขยะไดหรือไม  
และเรื่องรางระบายน้ําท้ิงของผูประกอบการ  ซ่ึงคอนขางสรางความเดือดรอน
ใหกับพ้ืนท่ีขางเคียง  อยากฝากใหทางเทศบาลไดชวยดูแลปญหาเหลานี้ดวยครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอสอบถามเรื่อง
ระยะเวลาในการเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ  ซ่ึงในแตละหมูนั้นมีระยะเวลา
ในเก็บท่ีแตกตางกัน  บางหมูก็เก็บเปนรายเดือน  รายสามเดือน  รายหกเดือน  
และเปนรายปก็มี  ทําไมจึงมีระยะเวลาในการเก็บท่ีไมเหมือนกัน  จึงอยากฝากให
มีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บใหเปนมาตรฐานเดียวกันครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ระยะเวลาในการเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะนี้  ตามระเบียบของทางเทศบาล
ตําบลบานบัวจะดําเนินการเก็บเปนรายเดือนครับ  ตามท่ีไดมีการประชุม
ประชาคมแตละหมูบาน  แตข้ึนอยูกับแตละครัวเรือนนะครับวาจะสะดวกชําระ
เปนรายเดือน  รายสามเดือน  รายหกเดือน  และเปนรายปก็มี  เชิญทานธัญญา
ครบั 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอเพ่ิมเติมจาก
การอภิปรายของทานจําเริญครับ  เรื่องการจัดเก็บขยะเราไดมีการอภิปรายในสภา
ฯ มาครั้งหนึ่งแลวเพ่ือหาทางออกรวมกัน  ซ่ึงในอนาคตคาใชจายในการจัดเก็บ
ขยะมีแตจะเพ่ิมมากข้ึน  การเพ่ิมถังขยะจึงอาจจะสงผลใหเกิดปญหาในดานตางๆ  



๖ 

 

เชน  การจัดเก็บท่ีเพ่ิมมากข้ึนก็จะเกิดความยุงยากมากข้ึน  ผูไปเก็บก็มีความ
ลําบากเพ่ิมมากข้ึน  อีกท้ังบางครัวเรือนอาจจะอางวาไมไดท้ิงขยะก็เลยไมยอมเสีย
คาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะนี้  ปญหาตางๆ เหลานี้จึงเปนสิ่งท่ีตองรีบดําเนินการ
แกไข  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขครบั 

นางสาวนรารัตน  ยืนยง เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวนรา
รัตน  ยืนยง  ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  ขอเรียนในเบื้องตน
กอน  คือ  ในตอนนี้ขยะในตําบลบานบัวมีปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน  จากเม่ือกอน
เคยเก็บวันละ 1 ตัน  ปจจุบันนี้เพ่ิมเปนวันละ 2 ตัน  อันเนื่องมาจากชุมชนตําบล
บานบัวกําลังขยายเปนชุมชนเมือง  ทําใหในแตละวันไมสามารถเก็บขยะไดอยาง
ครอบคลุมเหมือนเม่ือกอน  เพราะระยะเวลาท่ีจะนําขยะท่ีจัดเก็บไดไปท้ิงใน
สถานท่ีท้ิงขยะสามารถนําไปท้ิงไดไมเกินเวลา 12.00  น.  จึงทําใหระยะเวลาใน
การจัดเก็บขยะยิ่งนอยลงไปอีก  ไมสามารถเก็บขยะไดอยางครอบคลุม  การ
ดําเนินการตอไปก็จะเนนในไปในเรื่องของการปลุกจิตสํานึกใหแกประชาชน  ให
รูจักการคัดแยกขยะกอนท้ิง  โดยจะแยกเปนขยะอินทรียและขยะท่ัวไปกอน  สวน
ระยะเวลาในการเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ  ตามระเบียบของทางเทศบาล
ตําบลบานบัวจะดําเนินการเก็บเปนรายเดือน  ตามท่ีไดมีการประชุมประชาคมแต
ละหมูบาน  แตข้ึนอยูกับแตละครัวเรือนวาจะสะดวกชําระเปนรายเดือน  รายสาม
เดือน  รายหกเดือน  และเปนรายปก็ไมมีปญหาคะ  สวนการเพ่ิมจํานวนถังขยะก็
อาจจะไมมีการเพ่ิมจํานวนแลว  เพราะวาถายิ่งเพ่ิมก็เหมือนเปนการเพ่ิมภาระ
คาใชจายใหกับเทศบาลตําบลบานบัวเพ่ิมมากข้ึน  จึงจะเนนไปท่ีการปลุกจิตสํานึก
นาจะดีกวาคะ  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอเสนอใหมีการ
กําหนดระยะเวลาในการเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะใหเปนบรรทัดฐาน
เดียวกันเลย  เชน  จะเก็บเปนรายเดือน  รายสามเดือน  รายหกเดือน  หรือเปน
รายป  สวนหลังใดท่ีไมสามารถเก็บคาธรรมเนียมไดก็ใหรวบรวมขอมูลมาเพ่ือ
หาทางแกไขตอไปครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานรตินันทครับ 

นางสาวรตินันท  สุขลวน เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวรตินันท  

สุขลวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  หลังจากท่ีไดมีการเก็บ

คาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะไปแลว  ก็มีชาวบานมาฝากถามวาจะมาดําเนินการ
เก็บอีกครั้งเม่ือไหร  อยากใหทางเทศบาลตําบลบานบัวกําหนดวันในการจัดเก็บ  
เพ่ือท่ีชาวบานจะไดเตรียมตัวคะ  ขอบคุณคะ  
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ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถาไมมีในวันนี้ก็ตองขอขอบคุณคณะ
ผูบริหาร  สมาชิกฯ  และเจาหนาท่ีทุกทานท่ีรวมประชุมในวันนี้  ขอปดประชุม
ครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
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( ลงชื่อ )         ผูตรวจรายงานการประชุม 

      ( นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 
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