
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๒ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕6๑ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕6๑ 
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. นายชัยพงศ   เท่ียงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 
๘. นายอุกฤษฎ   สุขเสน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 
๙. นายธัญญา   ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 
๑๐. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 
๑๑. นายสิทธิศักดิ์   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 
๑๒. นางธัญรัศม     พีระพัฒนากรณ  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บานบัว 

สมาชิกสภาฯ ผูไมมาประชุม  

๑. นายธุรกิจ   อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

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. จ.ส.อ. ธรรมรงค    รสดี   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๙. นางชลีพร     ส. วรเนตร  เจาพนักงานธุรการ 
๑๐. นางสาวปาริฉัตร    สําเร็จรัมย  นักจัดการงานท่ัวไป 
๑๑. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัย
ประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๒ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕6๑  วัน
พฤหัสบดีท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕6๑  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกมาประชุม  ๑๑  ทาน  ลา  ๑  ทาน  คือ  นายธุรกิจ  อุพลรัมย  
สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว  เขต  ๒  ถือวาครบองคประชุมครับ  และเพ่ือ
ความรวดเร็วในการแจงขอมูลตางๆ ใหแกสมาชิกฯ ไดรับทราบ  ทางเทศบาล
ตําบลบานบัวจึงไดดําเนินการจัดตั้งกลุมไลนข้ึน  ฝากใหทานสมาชิกฯ ไดเปด
การแจงเตือนกลุมไวดวยนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  
๓  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕6๑  วันพุธท่ี  15  สิงหาคม  
๒๕6๑ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง     
นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จส้ิน 

 1. รายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

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

ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  ครั้งท่ี  
1 / 25๖1  เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  25๖1  ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศ
บัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ.  2562  และไดแตงตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  กําหนดการรับคําขอแปรญัตติในวันท่ี  15  สิงหาคม  



๓ 

 

25๖1  ตั้งแตเวลา  13.00 น. ถึงวันท่ี  20  สิงหาคม  25๖1  เวลา  
13.00 น. 

คณะกรรมการฯ  ไดมาประจํา  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลบานบัว  เพ่ือ
รับคําขอแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ  ในวันท่ี  15  สิงหาคม  25๖1  ตั้งแต
เวลา  13.00 น. ถึงวันท่ี  20  สิงหาคม  25๖1  เวลา  13.00 น. 

ปรากฏวาไมมีสมาชิกฯ  ขอแปรญัตติแตอยางใด  คณะกรรมการไดเชิญ
นายกเทศมนตรีตําบลบานบัวและเจาหนาท่ี  ท่ีเก่ียวของมาชี้แจงแสดงเหตุผล
ความจําเปน  ในการตั้งงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2562  ในวันท่ี  20  สิงหาคม  25๖1  เวลา  13.30 น.  ณ  หองประชุม
เทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึงไดรับคําชี้แจงโดยสรุปวา  มีความจําเปนและถูกตอง
ตามหลักการและเหตุผลท่ีจะตองใชจายในการดําเนินงานและพัฒนาทองถ่ิน  
ตามรายการและจํานวนเงินงบประมาณท่ีตั้งไว  ไมมีการแกไขเพ่ิมเติม  และขอ
ยืนยันตามรางเดิมทุกประการๆ 

คณะกรรมการฯ  ไดประชุมพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันท  แจงราง
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานบัว  เรื่อง  งบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2562  ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2562”  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ 2  เทศบัญญัตินี้ใหบังคับใชตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.  25๖1  เปน
ตนไป  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ 3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ใหตั้งจาย
เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  ๖1,6๐๐,000.-  บาท  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ 4  งบประมาณรายจายท่ัวไป  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  61,6๐๐,000.-  
บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ 5  ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว  ปฏิบัติการเบิกจายเ งิน
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล  
ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ 6  ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตาม
เทศบัญญัตินี้  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 



๔ 

 

ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  จึงนําเรียนประธานสภาเทศบาลตําบล
บานบัว  เพ่ือพิจารณาตอไป 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย   เปนประธานฯ 
นายจําเริญ  ประโลมรัมย   เปนรองประธานฯ 

  นายธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนเลขานุการฯ 
  นางสาวรตินันท  สุขลวน   เปนกรรมการฯ  

นายราเมศ  ไชยโย    เปนกรรมการฯ  

ประธานสภาฯ จากคําแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติ  ไมมีสมาชิกฯ ทานใดยื่นแปรญัตติ  
รางเทศบัญญัติฉบับนี้จึงคงไวซ่ึงรางเดิม  และไมมีการลงมติเพราะไมมีสมาชิกฯ 
ทานใดยื่นแปรญัตติครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

๑. เรื่องพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
1.1 โครงการกอสรางอาคารจอดรถอเนกประสงค 

1.2 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค  สํานักงานเทศบาลตําบล  

บานบัว 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัวทุกทาน  ตามท่ีสภา
เทศบาลตําบลบานบัวไดเห็นชอบใหตราเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  และประกาศใชในปปจจุบันแลวนั้น  
เนื่องจากมีโครงการในหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีอาจ
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันไมทันสิ้นปงบประมาณ  แตเทศบาลมีความจําเปนท่ี
จะตองดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามเทศบัญญัติท่ีตราไว  และเพ่ือประโยชนแหง
สาธารณะ  จึงขอรายงานตอสภาเทศบาลตําบลบานบัวเพ่ือขออนุมัติกันเงินตอ
สภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวดท่ี  ๕  
ขอท่ี  ๕๙  จํานวน  2  รายการ  ดังตอไปนี ้

  1. โครงการกอสรางอาคารจอดรถอเนกประสงค  งบประมาณ  
500,000 บาท 

  2. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค  สํานักงานเทศบาลตําบล  
บานบัว  งบประมาณ  2,000,000  บาท 



๕ 

 

 ดังนั้นจึงขออนุมัติกันเงินตามโครงการดังกลาว  ตามเอกสารท่ีแนบมา  จึงนํา
เรียนตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เนื่องจากงบประมาณจากรัฐบาลไดถูกโอนมาชวงทายของปงบประมาณ  พ.ศ.  
2561  สงผลใหโครงการจํานวน  2  โครงการ  ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน  
ดังนั้น  จึงจําเปนตองขออนุมัติตอสภาฯ เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน   และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  ๒ )  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวดท่ี  ๕  ขอท่ี  ๕๙  เรื่องการกันเงิน  ในกรณีท่ีมีรายจาย
หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  แตมีความ
จําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขอ
อนุมัติกันเงินตอสภาสวนทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขของวรรคหนึ่ง
ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน  หรือกรณี
มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให  ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  ใหขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน
แลวแตกรณีกรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว  
หากไมไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตก
เปนเงินสะสม  เทศบาลมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามเทศ
บัญญัติท่ีตราไว  และเพ่ือประโยชนแหงสาธารณะ  จึงขออนุมัติกันเงินตอสภาฯ 
ขออนุมัติกันเงิน  จํานวน  2  รายการ  คือ 

  1. โครงการกอสรางอาคารจอดรถอเนกประสงค  งบประมาณ  
500,000 บาท 

  2. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค  สํานักงานเทศบาลตําบล  
บานบัว  งบประมาณ  2,000,000  บาท 

 มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ทางผูบริหารได
อธิบายถึงความจําเปนในการกันเงิน  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  2561  ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมตอสภา  โครงการท้ัง  2  โครงการนี้ไดตั้ง
งบประมาณไวใน  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  
และอนุมัติเปนท่ีเรียบรอย  แตงบประมาณจากรัฐบาลไดท่ีถูกโอนมาในชวงทาย
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ปงบประมาณ  2561  สงผลใหเทศบาลตําบลบานบัวไมสามารถดําเนินการกอ
หนี้ผูกพันไดทัน  จึงจําเปนตองขอขยายเวลาตามระเบียบท่ีทานประธานฯ ได
แจงใหทราบ  โครงการกอสรางอาคารจอดรถอเนกประสงค  ไดดําเนินการ
กอสรางไปบางสวนแลว  สวนจะมีการเพ่ิมเติมอยางไร  สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดบุรีรัมยจะเปนผูอนุมัติแบบ  โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค  สํานักงานเทศบาลตําบลบานบัว  โครงการนี้สามารถนําไปใช
ประโยชนไดหลายอยาง  เชน  ใชเปนหองประชุม  อบรม  สัมมนาตางๆ  เปน
ตน  หรือในอนาคตหองประชุมสภาฯ ก็อาจจะยายไปใช ท่ีนั่น  ผมจึงมี
ความเห็นวา  ทางผูบริหารไดเนินการถูกตองและมีความเหมาะสม  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ  ถาไมมีผมจะขอมติทีละ
โครงการ  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวา
ครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑1  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงินงบประมาณโครงการกอสรางอาคารจอดรถ
อเนกประสงค  ตั้งจายไว  500,000  บาท  กรุณายกมือครับ  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกันเงินงบประมาณโครงการกอสรางอาคารจอดรถอเนกประสงค  
ตั้งจายไว  500,000  บาท  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม
เห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ กอนจะลงมติกันเงินงบประมาณโครงการท่ี  2  เชิญทานเลขาฯ ตรวจนับ
สมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑1  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบให กันเงินงบประมาณโครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค  สํานักงานเทศบาลตําบลบานบัว  ตั้งจายไว  2,000,000  
บาท  กรุณายกมือครับ  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกันเงินงบประมาณโครงการกอสรางอาคารจอดรถอเนกประสงค  
สํานักงานเทศบาลตําบลบานบัว  ตั้งจายไว  2,000,000  บาท  ดวย
คะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  1  
เสียง 
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2. เรื่องการพิจารณารางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2562  ( วาระท่ี  2 ) 

- วาระท่ี  2  เรื่องการพิจารณาการแปรญัตติของคณะกรรมการ    
แปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖2 

ประธานสภาฯ จากคําแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติ  ไมมีสมาชิกฯ ทานใดยื่นแปรญัตติ  
รางเทศบัญญัติฉบับนี้จึงคงไวซ่ึงรางเดิม  จึงไมมีการลงมติในวาระท่ี  ๒  เพราะ
ไมมีสมาชิกฯ ทานใดยื่นแปรญัตติครับ  กอนจะเขาสูเรื่องพิจารณาใหความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  
ข้ันลงมติ  ในวาระตอไป  ขอพักการประชุม  ๑๐  นาทีครับ 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๐  น. 

ประธานสภาฯ เขาสูการประชุมตอนะครับ   

  - วาระท่ี  3  เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  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  ๑1  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  ยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖2  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑0  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ เชิญทานจําเริญครับ 
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นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  เรื่องการกําหนด
จุดลงหินคลุก  ขอเวลาไปประชุมประชาคมในหมูบานกอนนะครับ  วามติท่ี
ประชุมตองการใหลงหินคลุกบริเวณใด  ปญหาเรื่องไฟก่ิงท่ีไมสามารถใชงานได  
ขอใหชวยดําเนินการซอมแซมดวยครับ  และในตําบลบานบัวยังมีจุดเสี่ยงท่ี
จําเปนจะตองติดตั้งไฟก่ิงเพ่ิม  จึงอยากฝากไปยังผูบริหารใหพิจารณาถึง
ความสําคัญของการติดตั้งไฟก่ิงเพ่ิมดวยครับ  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เรื่องไฟก่ิงนั้น  ในการประชุมสภาแตละครั้งก็จะมีการแสดงความคิดเห็นหรือ
อภปิรายอยูบอยครั้ง  ฝากไปยังฝายบริหารใหพิจารณาดวยนะครับ  สวนไฟก่ิง
ท่ีชํารุดก็ขอใหชวยเรงดําเนินการแกไขดวยครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  รางเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ท่ีจะดําเนินการกอสรางในตําบลบานบัวท้ัง  2  เขต  มี
การระบุจุดท่ีจะดําเนินการ  สวนโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกนั้น  ยังไมได
ระบุจุดท่ีจะดําเนินการ  แตจะดําเนินการกอสรางในตําบลบานบัวท้ัง  2  เขต
เชนกัน จะมีบางหมูบานท่ีไมไดบรรจุโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกไว  การ
จะระบุจุดท่ีจะดําเนินการโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  อาจจะใชวิธีการ
ประชุมประชาคมหมูบาน  เพ่ือลงมติกําหนดจุดท่ีจะดําเนินการก็ไดครับ  
เพ่ือท่ีจะไดเปนความตองการของชาวบานจริงๆ  ในตอนนี้ความตองการอันดับ
ตนๆ ของชาวบานยังคงเปนโครงสรางพ้ืนฐาน  แตตอไปก็อาจจะเปลี่ยนเปน
ความตองการดานระบบสาธารณูปโภคตางๆ  การตั้งงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการโครงการตางๆ ในรางเทศบัญญัติฉบับนี้  ก็จะมีการจัดทําแผนพัฒนา
ฯ ข้ึนมารองรับโครงการตางๆ ท่ีบรรจุไวในรางเทศบัญญัติ  สวนเรื่องไฟก่ิง  ผม
ก็เห็นดวยกับทานจําเริญวาควรท่ีจะเพ่ิมไฟก่ิงบริเวณท่ีเปนจุดเสี่ยง  ไฟก่ิงจุดใด
ท่ีเสียหาย  ในตอนนี้เทศบาลฯ มีรถกระเชาสําหรับออกดําเนินการซอมแซม
แลว  ก็ขอใหดําเนินการซอมแซมตอไปดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ฝากไปยังทางฝายบริหารใหชวยดูแลเรื่องไฟก่ิงดวยนะครับ ทานใดจะแสดง
ความคิดเห็นไหมครับ เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  จากการท่ีสภาฯ 

ไดแตงตั้งตัวแทนจากสภาฯ  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ  คือ

กระผมนายจําเริญ  ประโลมรัมย  และนายเกษม  ศรีรัตน  นั้น  ขอฝากใหสภาฯ 

หรือผูท่ีเก่ียวของ  ไดชวยผลักดันการแกไขปญหานี้  เพราะชาวบานไดรับความ

เดือดรอนมากครับ  ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ การแกไขปญหาท่ีสาธารณะประโยชนจําเปนท่ีจะตองดําเนินการตามระเบียบ
และข้ันตอนอยางเครงครัดนะครับ  เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ท่ีเคารพทุกทานคะ  เรื่องพิจารณา
ตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ  ทางอําเภอไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
จากหลายภาคสวน  เชน  ปฏิรูปท่ีดิน  กรมปาไม  หนวยงานทหาร  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูในเขตท่ีมีปญหา  และอําเภอไดใหทางเทศบาลตําบล
บานบัวรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวัติความเปนมาของแตละหมูบาน  แลว
นําสงใหแกอําเภอ  เทศบาลตําบลบานบัวก็ไดนําสงขอมูลสวนนี้ไปยังอําเภอ
เรียบรอยแลว  จากนั้นอําเภอจะเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่ง  แตยังไมทราบ
กําหนดวาจะเรียกประชุมชวงไหนคะ  ทางอําเภอไดออกคําสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการจากเทศบาลตําบลบานบัว  คือ  ทานนายกเทศมนตรี  ซ่ึง
เทศบาลตําบลบานบัวไดนําสงรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่ีไดคัดเลือกจากสภาฯ 
แห งนี้   ส ง อําเภอเรียบรอยแลวคะ   แตทางอํา เภอออกคําสั่ งแตง ต้ั ง
คณะกรรมการจากเทศบาลตําบลบานบัว  คือ  ทานนายกเทศมนตรี  ขอบคุณ
คะ 

ประธานสภาฯ ขณะนี้ทางอําเภอไดแตงตั้งคณะทํางานในระดับอําเภอกอนนะครับ  สวน
กระบวนการตอไป  ทางอําเภอจะดําเนินการแจงอีกครั้ง  มีทานใดจะแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับเชิญทานอุกฤษฎครับ 

นายอุกฤษฎ  สุขเสน เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายอุกฤษฎ     
สุขเสน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  เรื่องการติดตั้งไฟก่ิงเพ่ิม  
ผมขอเสนอการติดตั้งไฟก่ิงท่ีใชพลังงานแสงอาทิตย  ซ่ึงอาจจะเปนทางเลือกท่ี
คุมคาและจะสามารถนํามาใชดําเนินการติดตั้งไดหรือไม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมไดรวมประชุม
ประชาคมในหมูบาน  และมีการเสนอวา  หากมีการตั้งกองกฐินเพ่ือนําเงิน
จํานวนหนึ่งมาใชในการติดตั้งไฟก่ิงเพ่ิมเติม  และสามารถดําเนินการกับทาง
ไฟฟาเรื่องการขอใชไฟฟาได  ทางหมูบานก็อาจจะดําเนินการแกไขและติดตั้งไฟ
ก่ิงเพ่ิมเติมครับ  ก็ขอแจงใหสภาฯ ไดรับทราบไวกอนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานอุกฤษฎครับ 

นายอุกฤษฎ  สุขเสน เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายอุกฤษฎ     
สุขเสน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมไดปรึกษากับชาวบาน
ในหมูบานแลวพบวา  หมูบานมีกองทุนอยูจํานวนหนึ่งท่ีอาจจะสามารถนํามาใช
ดําเนินการติดตั้งไฟก่ิงพลังงานแสงอาทิตยได  และผมไดปรึกษากับทานนายกฯ 
แลว  ทานนายกฯ ก็ไดใหความเห็นวา  ถามีการประชุมประชาคมหมูบานแลว 
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และชาวบานไดลงมติใหความเห็นชอบก็สามารถดําเนินการได  ทางหมูบานก็
จะทดลองดําเนินการติดตั้งไฟก่ิงพลังงานแสงอาทิตยนี้  เพ่ือพิจารณาวาจะ
คุมคาตอการใชงานหรือไมครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ถือเปนการเริ่มตนท่ีดีนะครับ  อยางนอยก็เปนการพ่ึงพาตนเองภายในหมูบาน
โดยไมตองรองบประมาณจากสวนกลาง  เพราะวาบางทีหากรองบประมาณท่ี
จัดสรรมาอาจจะชา  ไมทันตอความตองการของแตละหมูบาน  การท่ีหมูบาน
สามารถพ่ึงพาตนเองไดกอนก็ถือเปนการดีครับ  มีทานไหนแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญทานติ๋งครับ 

นายติ๋ง  สารรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายติ๋ง  สารรัมย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  เรื่องไฟก่ิงท่ีชํารุดเสียหายนั้น  
ผมไดปรึกษากับทางกองชางแลว  ทางกองชางแจงวายังอยู ในชวงการ
รับประกันจากผูติดตั้ง  ก็ขอฝากใหทางกองชางไดเรงติดตามกับทางผูติดตั้งดวย
นะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ตอนนี้ทาง
จังหวัดบุรีรัมย  รวมกับสโมสรบุรีรัมยยูไนเต็ด  และแกร็บ ( ประเทศไทย )        
( Grab THAILAND )  ไดดําเนินการรับสมัครการนํารองขนสงอัจฉริยะ  
โครงการขนสงอัจฉริยะ  Grab  and  Guide  ซ่ึงเปนการนํารถยนตนั่งสวน
บุคคล  และรถจักรยานยนตมาสมัครเขารวมการใหบริการรับ - สงผูโดยสาร  
ผานแอพพลิเคชั่น  Grab  เปนบริการเรียกรถผานแอพพลิเคชั่นทําใหคนขับ
และผูโดยสารมาเจอกันงายข้ึนเปนชองทางการสรางรายไดเสริมสําหรับคนขับ
และสรางการเดินทางในรูปแบบใหมใหกับผูใชบริการสะดวก  รวดเร็ว  และ
ปลอดภัยสําหรับคนขับ  และผูโดยสาร  โดยทางจังหวัดบุรีรัมยมีเปาหมายใน
การรับสมัครจํานวนท้ังหมด  4,000  คัน  แบงเปนรถยนตนั่งสวนบุคคล  
จํานวน  2,500  คัน  และรถจักรยานยนต  จํานวน  1,500  คัน  เริ่มรับ
สมัครตั้งแตวันท่ี  18 - 26  สิงหาคม  2561  โดยทานท่ีมีรถยนตนั่งสวน
บุคคลท่ีมีอายุการใชงานไมเกิน  10  ป  สามารถสมัครไดท่ีหนาสนามชางอารี
นา  หลังจากนั้นจะมีการอบรมเพ่ือเขาสูระบบ  โดยคุณธรินทร  ธนียวัน  
ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ  แกร็บ ( ประเทศไทย )  แจงวา  โครงการ
ขนสงอัจฉริยะ  Grab  and  Guide  เปนโยบายจากทานเนวิน  ชิดชอบ  
ประธานสโมสรบุรีรัมยยูไนเต็ด  สําหรับทานท่ีสมัครเขารวมโครงการ  ก็จะ
สามารถเปนไกดนําเท่ียวในจังหวัดบุรีรัมยไดดวย  แนวคิดคือ  Grab  and  
Guide  เชน  เม่ือเรารับผูโดยสารเพ่ือไปสงท่ีเขาพนมรุง  ก็สามารถอธิบายถึง
ประวัติความเปนมาของปราสาทแหงนี้  เปนชองทางการสรางรายไดเสริม
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สําหรับคนขับไดครับ  ก็ขอฝากใหสภาฯ ไดทราบและฝากประชาสัมพันธใหกับ
ผูท่ีสนใจตอไปครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ โครงการขนสงอัจฉริยะ  Grab  and  Guide  เปนโครงการท่ีนาสนใจนะครับ  
เปนชองทางการสรางรายไดเสริมสําหรับคนขับและสรางการเดินทางในรูปแบบ
ใหมใหกับผูใชบริการสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัยสําหรับคนขับ  และ
ผูโดยสาร  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถาไมมีในวันนี้ ก็ตอง
ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  และเจาหนาท่ีทุกทานท่ีรวมประชุมใน
วันนี้  ขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
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