
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒56๑ 

วันพุธท่ี  ๑๕  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. นายธุรกิจ   อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 
๑๑. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 
๑๒. นายสิทธิศักดิ์   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 
๑๓. นางธัญรัศม     พีระพัฒนากรณ  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บานบวั 

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. นายพิสิทธิ์   ธณเตชทัต  ปลัดเทศบาลตําบลบานบัว 
๗. นางธัญณีย   ชัยจริยาพงศ  ผูอํานวยการกองคลัง 
๘. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๙. นายณภัทร   โฆษิตอัมพรเสนีย  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๑๐. นายเดชา   แสงคําพันธ  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
๑๑. นางสาวณฐอร   มุงมี   หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
๑๒. นางสาวนรารัตน  ยืนยง   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
๑๓. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เ ม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว        

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑     

วันพุธท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  

เนื่องดวยวันท่ี  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  คือวันแมแหงชาติ  คณะผูบริหาร  

สมาชิกฯ  และเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลบานบัว  ไดพรอมใจกันรวมถวายพระ

พรหนาพระบรมฉายาลักษณ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลท่ี  ๙  ณ  บริเวณชั้น  ๑  

สํานักงานเทศบาลตําบลบานบัวครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ในวันนี้สมาชิกฯ เขารวมประชุม  ๑๒  ทาน  ถือวาครบองคประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว สมัยประชุมสามัญ      
สมัยท่ี  ๒  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑  วันศุกรท่ี  ๒๕  
พฤษภาคม  ๒๕6๑ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง     

นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม 

 1. เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะ
ผูบริหารของเทศบาลตําบลบานบัว จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานบัวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานบัวจึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาฯ และ



๓ 

 

สมาชิกฯ ทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้   

 1. สถานะการคลัง        

  1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป      

   ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 ณ วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้    

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 30,857,680.56 บาท  
   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 11,347,098.92 บาท   
   1.1.3 เ งินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,395,292.63 

บาท 
   1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 

จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท     
  1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 
โครงการ รวม 5,300.00 บาท      

  1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 13,224,000.00 บาท    

 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561 ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 
พ.ศ.2561         

  (1) รายรับจริง จํานวน 54,959,281.12 บาท ประกอบดวย  
   หมวดภาษีอากร  จํานวน 1,468,364.68  บาท 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   

     จํานวน 427,007.50  บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 127,529.58  บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  

     จํานวน 0.00   บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 157,340.00  บาท 
   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท  
   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,407,821.36 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 32,371,218.00 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท  

  (3) รายจายจรงิ จํานวน 45,551,617.11 บาท ประกอบดวย  
   งบกลาง   จํานวน 18,086,452.40 บาท 
   งบบุคลากร  จํานวน 11,657,304.26 บาท 
   งบดําเนินงาน  จํานวน 8,365,034.24 บาท 



๔ 

 

   งบลงทุน   จํานวน 4,356,826.21 บาท 
   งบรายจายอ่ืน  จํานวน 0.00   บาท 
   งบเงินอุดหนุน  จํานวน 3,086,000.00 บาท 

  (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 
0.00 บาท        

  (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 1,000.00 บาท   

  (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท  

 3. ประมาณการรายรับ  ป  2562 จํานวน  61,600,000 

 4. ประมาณการรายจาย  ป  2562  จํานวน  61,600,000 

รายรับ 
 รายรับจริง ป  

2560 
ประมาณการ ป 

2561 
ประมาณการ ป 

2562 
รายไดจัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 1,438,427.15 2,046,200.00 1,670,200.00 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 

และใบอนุญาต 
534,850.40 1,023,600.00 657,600.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 210,751.36 460,000.00 300,000.00 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 178,150.00 330,200.00 250,200.00 
รวมรายไดจัดเก็บเอง 2,362,178.91 3,860,000.00 2,878,000.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรร
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 22,586,104.89 24,540,000.00 24,510,000.00 
รวมรายได ท่ีรัฐบาลเก็บแลว
จัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

22,586,104.89 24,540,000.00 24,510,000.00 

ราย ได ท่ี รั ฐบาล อุดห นุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 32,411,298.00 35,000,000.00 34,212,000.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

32,411,298.00 35,000,000.00 34,212,000.00 

รวม 57,359,581.80 63,400,000.00 61,600,000.00 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

รายจาย 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  ๒๕๖๒  ของเทศบาลตําบลบานบัว  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัด
บุรีรัมย 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,617,130 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 257,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 10,731,478 
  แผนงานสาธารณสุข 3,318,400 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,849,680 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,950,000 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 60,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,733,000 
  แผนงานการเกษตร 943,000 

ดานการดําเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 21,910,312 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 61,600,000 

 
 

 

 

รายจาย รายจายจริงป 
2560 

ประมาณการ ป 
2561 

ประมาณการ ป 
2562 

จายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 19,826,403.46 21,709,745.00 21,910,312.00 
  งบบุคลากร 13,950,339.31 16,083,410.00 16,732,080.00 
  งบดําเนินงาน 11,542,385.84 15,423,445.00 12,891,018.00 
  งบลงทุน 4,291,476.81 7,012,400.00 6,271,590.00 
  งบรายจายอ่ืน 0.00 15,000.00 15,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 3,102,000.00 3,156,000.00 3,780,000.00 
รวมจายจากงบประมาณ 52,712,605.42 63,400,000.00 61,600,000.00 

รวม 52,712,605.42 63,400,000.00 61,600,000.00 



๖ 

 

รายจายตามงานและงบรายจายเทศบาลตําบลบานบัว  อําเภอเมืองบุรีรัมย  
จังหวัดบุรีรัมย 

    แผนงานงบกลาง 
งาน 

งบกลาง รวม 
งบ 

งบกลาง 
  

    งบกลาง 21,910,312 21,910,312 

รวม 21,910,312 21,910,312 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งาน  

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 
 งบ 

งบบุคลากร 6,928,640 2,488,000 9,416,640 

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,304,000 2,488,000 6,792,000 

งบดําเนินงาน 3,142,000 910,000 4,052,000 

    คาตอบแทน 412,000 435,000 847,000 

    คาใชสอย 1,770,000 370,000 2,140,000 

    คาวัสดุ 515,000 100,000 615,000 

    คาสาธารณูปโภค 445,000 5,000 450,000 

งบลงทุน 54,000 59,490 113,490 

    คาครุภัณฑ 54,000 59,490 113,490 

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 10,159,640 3,457,490 13,617,130 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งาน งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย 
รวม 

งบ 

งบดําเนินงาน 235,000 235,000 

    คาใชสอย 220,000 220,000 

    คาวัสดุ 15,000 15,000 

งบลงทุน 22,000 22,000 

    คาครุภัณฑ 22,000 22,000 

รวม 257,000 257,000 

 
 
 



๗ 

 

แผนงานการศึกษา 
งาน 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม  

งบ  

งบบุคลากร 2,331,240 1,834,520 4,165,760 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,331,240 1,834,520 4,165,760 

งบดําเนินงาน 826,000 2,431,818 3,257,818 

    คาตอบแทน 312,000 15,000 327,000 

    คาใชสอย 228,000 1,987,590 2,215,590 

    คาวัสดุ 120,000 429,228 549,228 

    คาสาธารณูปโภค 166,000 0 166,000 

งบลงทุน 7,900 0 7,900 

    คาครุภัณฑ 7,900 0 7,900 

งบเงินอุดหนุน 0 3,300,000 3,300,000 

    เงินอุดหนุน 0 3,300,000 3,300,000 

รวม 3,165,140 7,566,338 10,731,478 

 
แผนงานสาธารณสุข 

งาน 
งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสาธารณสขุ 
งานโรงพยาบาล รวม งบ 

งบบุคลากร 482,000 0 482,000 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 482,000 0 482,000 

งบดําเนินงาน 2,314,000 150,000 2,464,000 

    คาตอบแทน 73,000 0 73,000 

    คาใชสอย 1,820,000 150,000 1,970,000 

    คาวัสดุ 420,000 0 420,000 

    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000 

งบลงทุน 12,400 0 12,400 

    คาครุภัณฑ 12,400 0 12,400 

งบเงินอุดหนุน 360,000 0 360,000 

    เงินอุดหนุน 360,000 0 360,000 

รวม 3,168,400 150,000 3,318,400 

 
 
 
 
 
 



๘ 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคม
และสงัคมสงเคราะห 

รวม  
งบ 

งบบุคลากร 1,261,680 0 1,261,680 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,261,680 0 1,261,680 

งบดําเนินงาน 248,000 290,000 538,000 

    คาตอบแทน 152,000 0 152,000 

    คาใชสอย 55,000 290,000 345,000 

    คาวัสดุ 40,000 0 40,000 

    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000 

งบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 

    เงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 

รวม 1,509,680 340,000 1,849,680 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งาน 

งานไฟฟาถนน 
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล 

รวม 
งบ 
งบดําเนินงาน 550,000 0 550,000 
    คาใชสอย 550,000 0 550,000 
งบลงทุน 0 2,400,000 2,400,000 
    คาครุภัณฑ 0 2,400,000 2,400,000 

รวม 550,000 2,400,000 2,950,000 
 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน 
รวม 

งบ 

งบดําเนินงาน 30,000 30,000 

    คาใชสอย 30,000 30,000 

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 

    เงินอุดหนุน 30,000 30,000 

รวม 60,000 60,000 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน งานกีฬาและ

นันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น 
รวม 

งบ 

งบดําเนินงาน 150,000 60,000 210,000 

    คาใชสอย 150,000 60,000 210,000 

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 

    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 

รวม 150,000 80,000 230,000 



๙ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

รวม งบ 

งบบุคลากร 978,000 0 978,000 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 978,000 0 978,000 

งบดําเนินงาน 533,000 506,200 1,039,200 

    คาตอบแทน 132,000 0 132,000 

    คาใชสอย 140,000 506,200 646,200 

    คาวัสดุ 260,000 0 260,000 

    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000 

งบลงทุน 11,700 3,704,100 3,715,800 

    คาครุภัณฑ 11,700 0 11,700 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 3,704,100 3,704,100 

รวม 1,522,700 4,210,300 5,733,000 

 
แผนงานการเกษตร 

งาน งานสงเสริม
การเกษตร 

งานอนุรักษแหลงนํ้า
และปาไม 

รวม 
งบ 

งบบุคลากร 428,000 0 428,000 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 428,000 0 428,000 

งบดําเนินงาน 455,000 60,000 515,000 

    คาตอบแทน 25,000 0 25,000 

    คาใชสอย 390,000 60,000 450,000 

    คาวัสดุ 40,000 0 40,000 

รวม 883,000 60,000 943,000 

 
( รายละเอียดตามบัญชีแนบทาย )  เลมรางเทศบัญญัติ  ขอไดโปรดนําเสนอตอ
ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เพ่ือพิจารณาตอไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          
อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอขอบคุณสําหรับ
การเตรียมเอกสารตางๆ ท่ีมีรายละเอียดชัดเจน  สําหรับใชในการประชุมสภาฯ 
ครั้งนี้  จากท่ีทานนายกฯ ไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  ตอสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ผมขอต้ังขอสังเกต
ในแตละแผนงานท้ัง  11  แผนงาน  ซ่ึงจะมีความแตกตางโดยเพ่ิม – ลดจากป  
2561  ดังนี้  



๑๐ 

 

 แผนงานบริหารท่ัวไป   
  - ป  2561  ตั้งไว  12,482,920  บาท 
  - ป  2562  ตั้งไว  13,617,130  บาท   
  เพ่ิมข้ึน  1,134,210  บาท  คิดเปนรอยละ  8.09  แสดงใหเห็นวาใน

อนาคตแผนงานบริหารท่ัวไปก็อาจจะมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน  

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
  - ป  2561  ตั้งไว 110,000 บาท  
  - ป  2562  ตั้งไว  257,000 บาท  
  เพ่ิมข้ึน  147,000 บาท  คิดเปนรอยละ  133.64 

 แผนงานการศึกษา 
  - ป  2561  ตั้งไว  11,740,045 บาท  
  - ป  2562  ตั้งไว  10,731,478 บาท  
  ลดลง  1,008,567  บาท  คิดเปนรอยละ  8.60  

 แผนงานสาธารณสุข 
  - ป  2561  ตั้งไว  4,020,040 บาท  
  - ป  2562  ตั้งไว  3,318,400 บาท  
  ลดลง  701,640  บาท  คิดเปนรอยละ  17.45  เพราะเหตุใดจึงปรับ

ลดลง  

 แผนงานสังคมสงเคราะห 
  - ป  2561  ตั้งไว  1,938,340  บาท 
  - ป  2562  ตั้งไว  1,849,180 บาท 
  ลดลง  88,700  บาท  คิดเปนรอยละ  4.58  

 แผนงานเคหะและชุมชน 
  - ป  2561  ตั้งไว  150,000 บาท 
  - ป  2562  ตั้งไว  2,950,000 บาท  
  เพ่ิมข้ึน  2,800,000  บาท  คิดเปนรอยละ  1,866.67  เพ่ิมข้ึนเปน

จํานวนมาก  

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  - ป  2561  ตั้งไว  60,000 บาท  
  - ป  2562  ตั้งไว  ปหกสองตั้งไว 60,000 บาท 
  ไมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  

 



๑๑ 

 

 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  
  - ป  2561  ตั้งไว  330,000 บาท  
  - ป  2562  ตั้งไว  230,000 บาท  
  ลดลง  100,000  บาท  คิดเปนรอยละ  30.30  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  - ป  2561  ตั้งไว  9,556,550 บาท 
  -  ป  2562  ตั้งไว  5,733,000 บาท  
  เพ่ิมข้ึน  3,823,550  บาท  คิดเปนรอยละ  40.01  

 แผนงานการเกษตร 
  -  ป  2561  ตั้งไว  1,302,320 บาท  
  -  ป  2562  ตั้งไว  943,000 บาท  
  เพ่ิมข้ึน  359,320  บาท  คิดเปนรอยละ  27.59  

 แผงงานงบกลาง 
  -  ป  2561  ตั้งไว  21,709,745 บาท  
  -  ป  2562  ตั้งไว  21,910,312 บาท  
  เพ่ิมข้ึน  200,567  บาท  คิดเปนรอยละ  0.92 

 จึงขอตั้งไวเปนขอสังเกตเพียงเทานี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ ก็ไดต้ังขอสังเกตเก่ียวกับงบประมาณป  2562  ท่ีเพ่ิมข้ึน - 
ลดลงจากป 2561 โดยในป  2561  นั้นมีการประมาณการไว ท่ี  
63,400,000  บาท  แตในป  2562  มีการประมาณการลดลงเหลือ  
61,600,000  บาท  เหตุผลหนึ่งอาจจะเปนเพราะวารัฐบาลจัดสรร
งบประมาณสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลง  ดังนั้น  ในการอภิปราย
เก่ียวกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  
ในข้ันรับหลักการนี้  ควรอภิปรายในภาพกวางๆ กอน  และถาตองการอภิปราย
แบบลงลึกในรายละเอียดควรดําเนินการในข้ันแปรญัตติครับ  มีทานใดจะแสดง
ความคิดเห็นอีกไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมมีขอสงสัย
เก่ียวกับแผนงานท้ัง  11  แผนนี้  งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงมีสาเหตุมา
จากอะไร ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานธัญญาครับ 



๑๒ 

 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  อันดับแรกตอง
ขอขอบคุณเจาหนาท่ีๆ ไดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณารางเทศ
บัญญัติ  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  จากคํา
แถลงงบประมาณของทานนายกฯ  มีขอสังเกต  คือ  ในป  2561  มีการ
ประมาณการรายรับ – รายจาย  แบบสมดุล  เชนเดียวกับป  2562  แตเม่ือ
พิจารณาในแตละแผนงานก็จะพบวา  มีการประมาณการงบประมาณเพ่ิมข้ึน
และลดลง   ผมขอชื่นชมอยางแรก  คือ  ในป  2562  มีเงินฝากธนาคาร 
จํานวน  30,857,680.56  บาท  แตในป  2561  มีเ งินฝากธนาคาร   
26,919,805.90  บาท  ซ่ึงแสดงวาเทศบาลตําบลบานบัวมีเงินสะสมเพ่ิมข้ึน 
และในป  2562  นี้มีเงินสะสมอยูถึง  11,347,098.92  บาท   แ ส ด ง ใ ห
เห็นวา  ในปท่ีผานมาเรามีการใชงบประมาณเพ่ือการพัฒนาครบถวนหรือไม  
หรือเปนการกันงบประมาณไวเพ่ือนํามาใชในป  2562  เงินทุนสํารองเงิน
สะสมในป  2562  มีจํานวน  11,395,292.63  บาท  เพ่ิมข้ึนจากป  
2561  ท่ีมีจํานวน  10,219,658.21 บาท  ท่ีนาสนใจคือรายการท่ีไดกัน
เงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  ป  2562  ลดลงเหลือเพียง 5,300  บาท  
จากป  2561  มีจํานวน  584,383  บาท  ทําไมจึงลดลงขนาดนั้น  และใน
สวนงบบุคลากร  ในป  2562  เพ่ิมข้ึนจากป  2561  คอนขางเยอะ  และงบ
ลงทุนก็เพ่ิมข้ึนคอนขางเยอะเชนกัน  แตในสวนของการประมาณการรายไดป  
2562  แตละหมวดนั้นลดลงจากป  2561  รวม  1,800,000  บาท  จึง
ควรพิจารณาการใชงบประมาณอยางรอบคอบมากข้ึน  งบประมาณในสวน
แผนงานเคหะและชุมชนป  2562  เพ่ิมข้ึนจากป  2561  คอนขางมาก  คิด
เปนรอยละ  1,866.67  ดังนั้นผมจึงขออภิปรายไวเปนภาพกวางๆ  เพราะ
เม่ือถึงข้ันแปรญัตติก็อาจจะไมมีการแปรญัตติและไดอภิปราย  จึงถือโอกาสนี้
ตั้ ง ไว เปน เ พียงขอสั ง เกต  ซ่ึ ง เ ม่ือท านสมาชิกฯ ได พิจารณาร าง เทศ
บัญญัติ  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  แตละ
แผนงานจะมีการตั้งงบ ดําเนินงาน  หมวดคาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนผู
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  งบประมาณใน
สวนนี้จะสงผลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานในการปฏิบัติหนาท่ี  และเม่ือ
สภาฯ ไดลงมติใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติฉบับนี้แลว  งบประมาณสวนนี้ก็
จะสามารถใชได  ยกตัวอยางเพ่ิมเติม 

 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน  
หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

  จะมีรายละเอียดการตั้งโครงการตางๆ เอาไว  เม่ือมีการลงมติใหความ
เห็นชอบ  รางเทศบัญญัติฉบับนี้แลว  โครงการเหลานี้ก็สามารถดําเนินการได   



๑๓ 

 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  งบลงทุน  
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   

  จะมีการตั้งโครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานในแตละหมู  แสดงใหเห็นวา
ในป  2562  นั้น  จะมีการดําเนินการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานอะไรบาง  

 จากท้ังหมดนี้จึงอยากใหทานสมาชิกฯ ไดพิจารณา  ตั้งเปนขอสังเกต  และ
เรียนรูไปพรอมๆ กัน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีทานธัญญาไดอภิปราย  และตั้งขอสังเกตไว  ก็ขอใหทานสมาชิกฯ ได
ศึกษาในรายละเอียดตางๆ อีกครั้งนะครับ  มีการแกไขขอความรางเทศ
บัญญัติ  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ในหนาท่ี 
20 / 45  ในสวนของคําอธิบายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  ขอความท่ีเขียนวา  “เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนในการจากกีฬา”  
แกไขเปน  “เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนในการจัดการศึกษา”  ขอขอบคุณทาน
สมาชิกฯ ท่ีไดศึกษาเอกสารตางๆ  สําหรับประกอบการพิจารณารางเทศ
บัญญัติ  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  รางเทศ
บัญญัติฯ นั้นจะมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฯ  หากไดศึกษาก็จะ
สามารถทําความเขาใจไดไมยากครับ  ขอเชิญทานปลัดเทศบาลฯ ไดอธิบาย
เพ่ิมเติมใหสมาชิกฯ ดวยครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ท่ีเคารพทุกทานครับ  ขออนุญาตนําเรียน

ตอสภาฯ แทนทานนายกเทศมนตรี  และขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีไดรวมกัน
อธิบายอภิปรายรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  2562  กอนท่ีจะเขาสูวาระถัดไป  จากท่ีทานสมาชิกฯ ไดตั้งขอสังเกตไว
ในป  2562  มีการประมาณการงบประมานไวท่ี  61,600,000  บาท  ซ่ึง
ตางจากปปจจุบันหรือป  2561  ท่ีประมาณการไว  63,400,000  บาท  
เปนผลมาจากเงินอุดหนุนท่ีไดรับการจัดสรรมาลดลงจากปท่ีแลว  ในป  2562 
จึงจําเปนท่ีจะตองประมาณการลดลงโดยการคาดคะเน  สวนการตั้งงบประมาน
ก็จะมีการแยกหมวดหมูตางๆ ในแตละแผนงาน  เชน  เงินเดือน  คาจาง  ก็จะ
ตั้งงบประมาณไวในแตละแผนงาน  หรืองบลงทุนในสวนท่ีเปนโครงสราง
พ้ืนฐาน  จะอยูในแผนงานเคหะและชุมชนหรือแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  ก็จะตั้งงบประมาณไวในแผนงานนั้น  สวนการตั้งงบประมาณตางๆ ท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงนั้น  ก็ตามท่ีผมเรียนไปในขางตน  เนื่องจากงบประมาณท่ี
ไดรับการจัดสรรมาลดลง  และบางแผนงานก็มีคาใชจายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  โดยในปนี้
ผมพยายามท่ีจะตัดงบรายจายประจํา  เชน  คาวัสดุตางๆ  โดยประมาณการ
จากในปท่ีผานผานมาวามีการใชงบประมาณไปเทาไหร  ในปนี้ก็จะประหยัดให
มากข้ึนครับ  อีกท้ังในป  2562  ทางคณะผูบริหารก็ไดใหความสําคัญกับเรื่อง
ของสิ่งแวดลอม  เรื่องขยะมูลฝอย  ทานสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียด



๑๔ 

 

เพ่ิมเติมไดจากในคําอธิบายของในรายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย  
จึงขออธิบายและทําความเขาใจกับทานสมาชิกฯ ไวเพียงเทานี้  ขอบคุณมาก
ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอสอบถาม
เก่ียวกับรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2562  ในหนา  32 / 44  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง  คาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะจํานวน  2,400,000  บาท  รายละเอียด
ตามท่ีอธิบายไวในรางเทศบัญญัติฉบับนี้เลยถูกตองไหมครับ 

ประธานสภาฯ ถูกตองครบั  ในป  2562  จะมีการตั้งงบประมาณจัดซ้ือรถบรรทุกขยะจํานวน  
2,400,000  บาท  ทางคณะผูบริหารไดใหความสําคัญกับเรื่องของ
สิ่งแวดลอม  เรื่องขยะมูลฝอย  จึงสงผลใหงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากป  2561  
คอนขางมากครับ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญทาน

รองนายกฯ ครับ 

นายเชิดศักดิ์  ผจวบโชค เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามท่ีทานปลัด

ไดอธิบายเก่ียวกับการต้ังงบประมาณนั้น  จะเปนการประมาณการในแตละป  
เม่ือเงินอุดหนุนท่ีไดรับการจัดสรรมาลดลง  จึงจําเปนตองปรับลดงบประมาณ
ตางๆ ตามความเหมาะสม  สวนงบประมาณท่ีเก่ียวกับคาวัสดุตางๆ เม่ือมีการ
จัดซ้ือไปแลวในปถัดไปก็จะไมมีการตั้งงบประมาณสวนนี้ไวเพ่ิมอีก  การ
ประมาณการงบประมาณในปถัดไปจึงอาจจะลดลง  แตถาหากแตละแผนงานมี
การเสนอตั้งงบประมาณจัดซ้ือวัสดุตางๆ เพ่ิม  ก็อาจทําใหงบประมาณเพ่ิมข้ึน
ไดครับ  ซ่ึงทานสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากในคําอธิบาย
ของในรายงานรายละเอียดประมาณการรายจายในรางเทศบัญญัติฉบับนี้  สวน
งบบุคลากรตางๆ ก็จะเพ่ิมข้ึนในแตละป  เนื่องจากเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป  
และอาจมีการจางพนักงานเพ่ิมข้ึน  ก็จะสงผลใหงบประมาณในสวนนี้เพ่ิมข้ึนได
ครับ  รวมไปถึงการดําเนินการตามหนังสือสั่งการจากทางรัฐบาล  หรือ
หนวยงานตางๆ  ก็เปนหนึ่งในสาเหตุท่ีทําใหงบประมาณเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได   
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอสอบถาม



๑๕ 

 

เพ่ิมเติมเก่ียวกับคาตอบแทนตางๆ  ท่ีตั้งงบประมาณไวในป  2562  
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ท่ีตั้งไวในแตละแผนงานนั้น  ถือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาท่ี
ในการปฏิบัติงาน  แตการจะใชงบประมาณในสวนนี้ได  ก็จําเปนท่ีจะตองผาน
การประเมินตางๆ ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือ  การประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  หรือการประเมิน  LPA.  เทศบาลตําบลบานบัวไดรับการ
ประเมินไปเม่ือวันท่ี  18  กรกฎาคม  2561  ผลของการประเมิน  เทศบาล
ตําบลบานบานบัวไดก่ีคะแนนครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานปลัดเทศบาลฯ ไดอธิบายเพ่ิมเติมใหสมาชิกฯ ดวยครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ท่ีเคารพทุกทานครับ  การประเมิน

ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือการประเมิน  LPA.  เม่ือ
วันท่ี  18  กรกฎาคม  2561  ท่ีผานมา  ก็มีแนวโนมท่ีจะผานเกณฑครับ  แต
ยังไมทราบวาไดคะแนนเทาไหร  ขอขอบคุณในความเปนหวงจากทานสมาชิก
ครับ  สวนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ในป  2562  ก็จะมีการตั้งไวไมสูงเทากับปท่ีผานผานมาครับ  
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมก็จะขอมตินะครับ  
กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบองค
ประชุมหรือไม  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  ๒ )  พ.ศ.  
๒๕๕๔  ขอ  ๗๖  เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  ข้ันรับหลักการกรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง            
ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 2. การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ในข้ันแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ในข้ันแปรญัตติ  ใหสมาชิกฯ เสนอมานะครับ
วาจะเลือกคณะกรรมการฯ ก่ีทาน  อยางนอย  ๓  ทานแตไมเกิน  ๗  ทาน  
เชิญทานราเมศครับ 



๑๖ 

 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  
๕  ทานครับ  ขอบคุณครับ

  

  ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายสิทธิศักดิ์  เนาวสุข 
  ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายพิเชฐ  เข็มเพชร 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ี
ประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  ๕  ทาน  กรุณายกมือ
ครับ  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  ๕  ทาน  ดวยคะแนนเสียง  
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๒  เสียง 

ประธานสภาฯ ตามท่ีสมาชิกฯ เสนอมา  และผูรับรองถูกตองก็มีคณะกรรมการแปรญัตติ  ๕  
ทาน  เพราะฉะนั้นใหสภาฯ เสนอชื่อข้ึนมาวาจะเลือกใครเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี  1  เชิญทานจําเริญครับ  

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขอเสนอนาย

ธัญญา  ประวรรณรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  1  ครับ 

    ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายธุรกิจ  อุพลรัมย 

    ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายติ๋ง   สารรัมย 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ 
ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ 
ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายธัญญา  ประวรรณรัมย  เปนคณะกรรมการ  
แปรญัตติคนท่ี  1  กรุณายกมือครับ  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายธัญญา  ประวรรณรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิ     
คนท่ี  1  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี       
งดออกเสียง  ๒  เสียง 



๑๗ 

 

ประธานสภาฯ เชิญทานติ๋งครับ 

นายติ๋ง  สารรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายติ๋ง  สารรัมย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  1  ขอเสนอ  นายจําเริญ  ประโลม
รัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  2  ครับ 

    ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายธัญญา    ประวรรณรัมย   
    ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายราเมศ    ไชยโย   

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ 
ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ 
ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเสนอ  นายจําเริญ  ประโลมรัมย  เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี  2  กรุณายกมือครบั  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายจําเริญ  ประโลมรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  2  
ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง    
๒  เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญทานราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขอเสนอ  นายธุรกิจ  อุพลรัมย  
เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  3  ครับ 

    ผูรับรองคนท่ี  ๑  นางสาวรตินันท  สุขลวน 
    ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายชัยพงศ  เท่ียงเจริญ 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ 
ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ 
ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ
คนท่ี  3  กรุณายกมือครับ  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  3  
ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง    
๑  เสียง 



๑๘ 

 

ประธานสภาฯ เชิญทานพิเชฐครับ 

นายพิเชฐ  เข็มเพชร เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายพิเชฐ       

เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอเสนอ  นางสาว

รตินันท      สุขลวน เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  ๔  ครับ 

    ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายชัยพงศ  เท่ียงเจริญ 

    ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายติ๋ง    สารรัมย   

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ 
ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ 
ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนางสาวรตินันท  สุขลวน  เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติคนท่ี  4  กรุณายกมือครับ  ขอบคุณครบั   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนางสาวรตินันท  สุขลวนเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  ๔  
ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง    
๒  เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญทานรตินันทครับ 

นางสาวรตินันท  สุขลวน   เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวรตินันท  
สุขลวน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขอเสนอ  นายราเมศ  
ไชยโย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  ๕  คะ 

    ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายสิทธิศักดิ์  เนาวสุข 

    ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายจําเริญ    ประโลมรัมย 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ 
ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ 
ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายราเมศ  ไชยโย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติคน
ท่ี  5  กรุณายกมือครับ  ขอบคุณครบั   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายราเมศ  ไชยโยเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  ๕  ดวย
คะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง    ๒  
เสียง 



๑๙ 

 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  ถึง  ๓  ไมมีนะครับ  
สมาชิกฯ ไดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติมา  ๕  ทาน  คือ   

  นายธัญญา  ประวรรณรัมย   
นายจําเริญ  ประโลมรัมย   
นายธุรกิจ  อุพลรัมย   
นางสาวรตินันท  สุขลวน   
นายราเมศ  ไชยโย   

 เปนอันวาท้ัง  ๕  ทาน  ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  เปนทานท่ีมี
ความสามารถในการทําหนาท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญทานเลขานุการ
สภาฯ เปนผูนัดและเปดประชุม  เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

เลขานุการสภาฯ ขอใหสมาชิกฯ ท้ัง  ๕  ทาน  ท่ีไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประชุมกันเพ่ือใหทานไดแตงต้ังประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติกันกอนนะคะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมี  ก็ขอให
คณะกรรมการแปรญัตติประชุม กัน   เ พ่ือใหท านได แต งตั้ งประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติกันกอนนะ
ครับ  ขอพักการประชุม  1๐  นาทีครับ 

 
------  พัก  ๑2.0๐ – ๑2.1๐  น.  ------ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑2.1๐  น. 

ประธานสภาฯ เข าสู การประชุมตอครับ   ขอหารือ ท่ีประชุม เ พ่ือ กําหนดวัน   เวลา             
การแปรญัตติ  เชิญทานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอบคุณทุกทาน
ท่ีแตงตั้งคณะกรรมการฯ ท้ัง  5  ทาน  เพ่ือท่ีจะไดทําการแปรญัตติเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จากการปรึกษาหารือ
ของคณะกรรมการฯ  ไดกําหนดให 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย   เปนประธานฯ 
นายจําเริญ  ประโลมรัมย   เปนรองประธานฯ 

  นายธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนเลขานุการฯ 
  นางสาวรตินันท  สุขลวน   เปนกรรมการฯ  

นายราเมศ  ไชยโย    เปนกรรมการฯ  



๒๐ 

 

สมาชิกฯ ทานใดตองการแปรญัตติสามารถเสนอคําแปรญัตติดวยเอกสารหรือ
วาจาก็ไดครับ  สําหรับเวลารับคําแปรญัตติ  เริ่มต้ังแตวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  
พ.ศ.  ๒๕6๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  หรือตั้งแตรับหลักการเปนตนไป  ถึงวันท่ี  
๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕6๑  เวลา  ๑3.๐๐  น.  ณ เทศบาลตําบลบานบัว  
ขอบคุณครับ 

มติท่ีประชุม กําหนดการย่ืนคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแตวันท่ี  ๑๕  
สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕6๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  หรือตั้งแตรับหลักการเปนตน
ไป  ถึงวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕6๑  เวลา  ๑3.๐๐  น.  ณ เทศบาล
ตําบลบานบัว 

ประธานสภาฯ ฝากไปยังสมาชิกฯ ทานใดท่ีตองการแปรญัตติใหดําเนินการในวันและเวลา
ดังกลาวนะครับ  ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติจะประจําอยู ท่ีเทศบาลตําบล  
บานบัวนี้ครับ 

3. การคัดเลือกผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัวเพ่ือรวมเปน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล  จํานวน  2  คน 

ประธานสภาฯ เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลชุดเกาท่ีไดรับ
การคัดเลือกจากสภาแหงนี้  โดยดํารงตําแหนงคราวละสี่ปไดหมดวาระลง  จึง
จําเปนตองเลือกคณะกรรมการฯ ข้ึนมาใหม  โดยใหสมาชิกฯ ในหองประชุม
เสนอชื่อวาจะใหทานใดเปนคณะกรรมการฯ  จํานวน  2  ทาน  กอนจะมีการ
คัดเลือกคณะกรรมการฯ  ขอเชิญหัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  ไดชี้แจง

รายละเอียด  ระเบียบ  และขอกฎหมาย  เก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลเพ่ิมเติมดวยครับ 

นางสาวนรารัตน  ยืนยง เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาว  

นรารัตน  ยืนยง  ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  ตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวไดเขารวมการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตั้งแตป  
พ.ศ.  2553  เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ  ปองกันโรค  ฟนฟูสมรรถภาพ  การ
รักษาพยาบาลท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของคนในทองถ่ิน  และประชาชนมี
สวนรวมตามความตองการของประชาชน  ตามประกาศของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ  เรื่องการกําหนดหลักเกณฑในการบริหารงานกองทุน  
พ.ศ.  2557  ใหมีกรรมการกองทุนประกอบดวยสมาชิกองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน  สภามอบหมายจํานวน  2  ทาน  และใหดํารงตําแหนงกรรมการตาม
วาระของการเปนสมาชิกสภาสวนทองถ่ินนั้นๆ  กรรมการในชุดปจจุบันไดดํารง
ตําแหนงเม่ือวันท่ี  3  ธันวาคม  2557  นั้น  ไดแก  ส.ท. ธัญญา     

ประวรรณรัมย  และ  ส.ท. ธุรกิจ  อุพลรัมย  จะครบวาระในวันท่ี  30  



๒๑ 

 

กันยายน  2561  จึงตองมีการเลือกคณะกรรมการข้ึนมาใหม  จํานวน  2  
ทาน  ขออนุญาตใหทานธัญญาเปนผูดําเนินการตอคะ  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอเพ่ิมเติม
ขอมูลเก่ียวกับโครงสรางของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบล  กองทุนนี้ไดรับการจัดสรรงบประมาณมาจาก  สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ( สปสช. )  เปนจํานวนคนละ  45  บาท  ใหแกประชาชน  
และสมทบจากทางเทศบาลตําบลบานบัวอีกปละ  300,000  บาท  และจะมี
คณะกรรมการฯ มาบริหาร  โครงสรางของคณะกรรมการฯ จะมีสวนประกอบ
ท่ีสําคัญระบุไวเปนกฎหมาย  เชน  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปน
ประธาน  และเลือกผูทรงคุณวุฒิมาอีก  2  ทานมาจากคณะกรรมการฯ  และ
จากสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน  2  ทาน  โดยดําเนินการ
คัดเลือกจากการประชุมสภาฯ   โดยจะมีหัวหนาหนวยปฐมภู มิ   คือ  
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบัว  จํานวน  1  ทาน  
คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. )  จํานวน  2  ทาน  ผูแทนหมูบาน  
จํานวน  2  ทาน  ระเบียบใหมท่ีจะใชในวันท่ี  1  ตุลาคม  2561  มีการ
เปลี่ยนแปลง  คือ  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีๆ ไดรับมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ  ระเบียบใหมจะ
เปลี่ยนเปนปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกรรมการและเลขานุการ  
ผู อํ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม  เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  สําหรับการดําเนินการคัดเลือกจากการประชุมสภาฯ นี้  ก็คือ
ตัวแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน  2  ทานครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีทานธัญญาไดอธิบายเพ่ิมเติมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล  ก็จะไดรับการคัดเลือกมาจากหลายภาคสวน  โดยจะดําเนินการ
คัดเลือกจากการประชุมสภาฯ  จํานวน  2  ทาน  ใหสมาชิกเสนอไดเลยครับ    
ผมขอเสนอนายธัญญา  ประวรรณรัมย  เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบล  คนท่ี  1  ครับ 

    ผูรับรองคนท่ี  ๑  นางสาวรตินันท  สุขลวน 
    ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายชัยพงศ  เท่ียงเจริญ 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ  กอนจะลงมติเชิญทาน เลขาฯ 
ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ 
ครับ 

 



๒๒ 

 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายธัญญา  ประวรรณรัมย  เปนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล  คนท่ี  1  กรุณายกมือครับ  ขอบคุณ
ครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายธัญญา  ประวรรณรัมย  เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับตําบล  คนท่ี  1  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  
เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๒  เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญทานจําเริญครับ  

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอเสนอนาย

ธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล  
คนท่ี  2  ครับ 

    ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายชยัพงศ  เท่ียงเจริญ 

    ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายติ๋ง    สารรัมย   

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ  กอนจะลงมติเชิญทาน เลขาฯ 
ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ 
ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับตําบล  คนท่ี  2  กรุณายกมือครับ  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบล  คนท่ี  2  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม
เห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๒  เสียง 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  ถึง  ๓  ไมมีนะครับ  
สมาชิกฯ ไดเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล  
จํานวน  2  ทาน  คือ   

  นายธัญญา  ประวรรณรัมย   
นายธุรกิจ  อุพลรัมย   

 เปนอันวาท้ัง  2  ทาน  ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบล  เปนทานท่ีมีความสามารถในการทําหนาท่ีคณะกรรมการ



๒๓ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล  จะเริ่มดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี  1  
ตุลาคม  2561  เปนตนไป  โดยดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  และเนื่องจากหนังสือเชิญ
ประชุมสภาฯ  สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  
๒56๑  สิ่งท่ีสงมาดวย  รายละเอียดการประมาณการคาใชจายโครงการ
กอสรางมีการเปลี่ยนแปลง  เชิญหัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางไดชวย

อธิบายเพ่ิมเติมครับ 

นายเดชา  แสงคําพันธ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเดชา     

แสงคําพันธ  ตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  ขอแกไขรายละเอียด

การประมาณการคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  
13  โดยรายละเอียดเดิม  คือ  ขนาดกวาง  5  เมตร  ระยะทาง  32  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  แกไขใหมเปน   ขนาดกวาง  4  เมตร  ระยะทาง  55  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  เนื่องจากไดพิมพผิดพลาดไปครับ  แตงบประมาณ
ไมเปลี่ยนแปลงครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ในระเบียบวาระ
นี้เปนการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  กอนท่ีรายงานการประชุมสภาฯ  
ฉบับนี้จะนําสงใหแกทานสมาชิกฯ  ไดผานกระบวนการตรวจทานจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  แตจะมีเรื่องท่ีผมขอตั้งเปนขอสังเกต 

เพ่ือแจงไปยังผู ท่ีจัดทําแผนพัฒนาฯ  การประชุมสภาฯ ในวันนั้นไดมีการ
อภิปรายในระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม  ทานนายกฯ ไดรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระหวางวันท่ี  1  ตุลาคม  2560 - 
31  มีนาคม  2561  ตอสภาฯ และคุณวณิชชาไดอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ  จากนั้นทานประธานสภาฯ ก็ไดสอบถามวาสมาชิกฯ ทาน
ใดมีขอสงสัยหรือจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาไหมครับ  ถาไมมีถือวาสภาฯ ใหความเห็นชอบการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนานี้นะครับ  ซ่ึงหมายความวาหลังจากการรับรอง
แผนพัฒนาฯ  ในวันนี้  ก็จะถือวาแผนพัฒนาฯ เสร็จสมบูรณรอยเปอรเซ็นต  
แตกอนท่ีจะสมบูรณนั้นผมจึงขอตั้งเปนขอสังเกต เพ่ือแจงไปยังผู ท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาฯ  ในสวนของวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลบานบัวท่ีไดตั้งไว 
โดยมองการไกล  และงายตอการทําความเขาใจ  คือ  “บานเมืองนาอยู  จัด
การศึกษาดวยระบบเทคโนโลยี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด”ี  วิสัยทัศนท่ีตั้งไว
จะเชื่อมโยงตอไปยังพันธกิจท่ีไดตั้งไวเปนขอๆ  ผมจึงขอตั้งเปนขอสังเกต เพ่ือ



๒๔ 

 

แจงไปยังผูท่ีจัดทําแผนพัฒนาฯ เพ่ือใหเกิดความสมบูรณยิ่งข้ึน  พันธกิจขอท่ี  
๕  “พัฒนาศักยภาพของคนและความเขมแข็งของชุมชน”  เพ่ือใหเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร  ผมจึงขอเสนอแกไขเปน  “พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 
และพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน”  ซ่ึงจะหมายถึงท้ังบุคลากรในองคกร  คือ  
ทานผูบริหาร  สมาชิกฯ  และเจาหนาท่ีในเทศบาลตําบลบานบัว  จึงขอ
เพ่ิมเติมพันธกิจนี้  เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงตอไปยัง  แผนพัฒนาทองถ่ิน  ๔  ป  
( พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ )  ยุทธศาสตรท่ี  ๔  คือ  ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี  เม่ือมีพันธกิจท่ีถูกตอง  ยุทธศาสตร  ก็คือวิธีการท่ีจะนําไปสู
เปาหมาย  ตอมาในสวนของเปาประสงค  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนของเปาหมาย
ท่ีเราจะเดินไปขางหนาและสอดคลองกับวิสัยทัศน  ผมจึงขอปรับปรุงขอความ
เพ่ือใหเกิดความสมบูรณ  เปาประสงคขอท่ี  ๔  คือ  “การปองกันโรคติดตอ
และไมติดตอ การสงเสริมสุขภาพ” แกไขเพ่ิมเติมเปน  “การปองกันโรคติดตอ
และไมติดตอ การสงเสริมสุขภาวะ”  ขอท่ี  ๕  “ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน”  แกไขเพ่ิมเติมเปน  “บุคลากรในองคกรและประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน”  ท้ังหมดนี้  ผมจึงขอตั้งเปนขอสังเกต
เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร  และสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน  
๔  ป  ( พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ )  ยุทธศาสตรท่ี  ๔  คือ  ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี  เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในอีกสี่ปขางหนาครับ  
ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ มีทานใดแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล

บานบัว  และประชาชนตําบลบานบัวท่ีเคารพทุกทาน  ในสวนของวิสัยทัศน

การพัฒนาเทศบาลตําบลบานบัว  พันธกิจ  และเปาประสงค  เปนเพียงคํา
นิยามท่ีเขียนข้ึนเพ่ือใหครอบคลุมการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติท้ัง
ตําบล   โดยจะรวมถึงท้ังองคกรและประชาชน   ซ่ึงตามระดับความสําคัญแลว
ประชาชนในตําบลบานบัวตองมากอนเปนอันดับแรก  เราไมสามารถแตงตั้ง
องคกรโดยท่ีไมมีประชาชนไมได  ถาระบุไวเพียงแคองคกร  ก็แสดงวาเราไมได
นําการพัฒนาไปสูประชาชน  จึงขอทําความเขาใจกับสมาชิกไวเพียงเทานี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ดังนั้นคํานิยามวาประชาชนในตําบลบานบัวก็หมายรวมถึงท้ังองคกรและ
ประชาชนอยูแลวนะครับ  ขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีไดรวมกันอภิปรายครับ  มี
ทานใดแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  เชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          
อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอฝากไปยังทาน
สมาชิกฯ  เรื่องแรก  การดําเนินการตั้งกองผาปาเพ่ือการศึกษา  คืนสูเหยาศิษย
เกาเขียวแดง  ครบรอบ  60  ปโรงเรียนบานโคกระกา  เพ่ือจัดสรางหองสมุด



๒๕ 

 

ของโรงเรียน  ขณะนี้ไดเริ่มดําเนินการแลว  กระผมในฐานะท่ีเปนประธาน
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานโคกระกา  ใครขออนุญาตบอกกลาวมายัง
สมาชิกฯ เก่ียวกับการนํารายชื่อของสมาชิกฯ เพ่ือตั้งเปนคณะกรรมการผาปา  
โดยจะดําเนินการในชวงวันท่ี  10 - 30  ธันวาคม  2561  จึงขออนุญาตนํา
รายชื่อของทานสมาชิกเพ่ือตั้งเปนคณะกรรมการผาปาครับ  เรื่องท่ีสอง  การ
ตกลงราคากับรถดูดสวม  ก็ขอฝากแจงชาวบานใหตกลงกับผูใหบริการให
เรียบรอยกอนท่ีจะใชบริการนะครับ  เพ่ือปองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ  เรื่อง
ท่ีสาม  การแตงตั้งตัวแทนจากสภาฯ  เพ่ือเปนคณะกรรมการรวมพิจารณา
ตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ  ไมทราบวาดําเนินการไปถึงไหนแลวครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เรื่องพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ  เทศบาลตําบลบานบัวไดแตงตั้ง
ตัวแทนจากสภาฯ  เพ่ือเปนคณะกรรมการรวมพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ี
สาธารณะ  ขอเชิญทานคณะกรรมการฯ  ไดชี้แจงวาดําเนินการไปถึงข้ันไหน
แลวครับ  เชิญทานจําเริญครับ  

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ทางอําเภอไดมีการ

ประชุมพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ  แตกระผมยังไมทราบเรื่องการ
ประชุมดังกลาว  จึงไมไดเขารวมประชุม  และไมทราบวาอําเภอไดดําเนินการ
ประชุมไปอยางไร  ทางผูบริหารไดสงผูชวยนิติกรเขารวมประชุมหรือเปลา  
สวนเรื่องผูใหบริการรถดูดสวมนี้  ไดมาขออนุญาตตอเทศบาลอยางถูกตอง
หรือไมครับ  ทําไมมาตรฐานการเก็บคาธรรมเนียมแตละเขตจึงไมเทากัน  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ท่ีเคารพทุกทานคะ  เรื่องพิจารณา

ตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ จากอําเภอ  คือ 
ปฏิรูปท่ีดิน  กรมทรัพยฯ  สวนทางเทศบาลตําบลบานบัวก็จะเปนจะทาน
นายกเทศมนตรี  ไมมีคําสั่งแตงตั้งสมาชิกฯ ท่ีไดคัดเลือกจากสภาฯ แหงนี้ไปคะ  
แตทางเทศบาลตําบลบานบัวไดนําสงรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่ีไดคัดเลือกจาก
สภาฯ แหงนี้สงอําเภอไปแลวคะ  ความคืบหนาในตอนนี้ทางอําเภอไดใหทาง
เทศบาลตําบลบานบัวรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวัติความเปนมาของแตละ
หมูบาน  แลวนําสงใหแกอําเภอ  จากนั้นอําเภอจะเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่ง  แต
ยังไมทราบกําหนดวาจะเรียกประชุมชวงไหนคะ  ขอบคุณคะ 

 

 



๒๖ 

 

ประธานสภาฯ ปญหาท่ีสาธารณะประโยชนก็เปนปญหาท่ีตอเนื่องมานาน  จําเปนตอง
ดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนนะครับ  ขอฝากไปยังทานผูบริหารไดชวย
ติดตามและแกปญหานี้ดวยครับ  มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
ไหมครับ  ถาไมมีผมขอนัดประชุมครั้งตอไป  ประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๒ )  วันท่ี  23  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕61  
เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  การแตงกายชุดสี
กากี  ในวันนี้ก็ตองขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  และเจาหนาท่ีทุกทาน
ท่ีรวมประชุมในวันนี้  ขอเลิกประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑3.๐๐  น. 

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

 

( ลงชื่อ )             ผูจดบันทึกการประชุม 
     ( นางธัญรัศม  พีระพัฒนากรณ ) 

             เลขานุการสภาฯ 

 

( ลงชื่อ )         ผูตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 ( นายธัญญา  ประวรรณรัมย ) ประธานกรรมการ 

 

  ( นางสาวรตินันท  สุขลวน ) กรรมการ 

 

 ( นายธุรกิจ  อุพลรัมย )  เลขานุการ 
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