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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๔  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

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

สมาชิกสภาฯ ผูมาประชุม 

๑. นายวิสิฐศักดิ์   ตาประโคน  ประธานสภาฯ เทศบาล ต.บานบัว 

๒. นายเกษม   ศรีรัตน   รองประธานสภาฯ เทศบาล ต.บานบัว 

๓. นายจําเริญ   ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๔. นายติ๋ง   สารรัมย   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๕. นางสาวรตินันท  สุขลวน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๖. นายราเมศ   ไชยโย   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๗. นายสมชาย   เท่ียงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๘. 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. บานบัว 

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. นางสาวนิจวรรณ  บูชารัมย   หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

๘. นางสาวณฐอร   มุงมี   หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 

๙. นางนรารัตน   ยืนยง   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

๑๐. จ.ส.อ. ธรรมรงค    รสดี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๑๑. นายทรงกฤษ   ทิศกะโทก  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

๑๒. นายเจษฎาพร    ทองเรือง  วิศวกรโยธา 



๒ 

 

๑๓. นายธนิส   ปุลันรัมย  ผูชวยนิติกร 

๑๔. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกมาประชุม  ๑๒  ทาน  ถือวาครบองคประชุมนะครับ  ในขณะนี้ได

เกิดการเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญกับประเทศไทยของเรา  โดยเม่ือวันท่ี  ๒  ธันวาคม  

พ.ศ .  ๒๕๕๙  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  เสด็จข้ึนครองราชยเปน       

พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี  ๑๐  แหงราชวงศจักรี  สืบราชสันตติวงศตอจาก    

พระราชบิดา  ซ่ึงเสด็จสูสวรรคาลัย  คือ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเฉลิมพระปรมาภิไธยวา  

สมเด็จพระเจาอยูหัว  มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  กษัตริย

พระองคใหมของไทย  ตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ  ก็ขอ

แจงใหท่ีประชุมไดรับทราบครับ  และในวันนี้เทศบาลตําบลบานบัวของเรามี

เจาหนาท่ียายมาปฏิบัติหนาท่ีอีก  ๑  ทาน  ขอใหชวยแนะนําตัวดวยครับ   

เชิญครับ 

จ.ส.อ. ธรรมรงค  รสดี เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม  จ.ส.อ.  

ธรรมรงค  รสดี  ยายมาจากองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว  ปกติเดินทาง

ไปกลับ  บุรีรัมย – สระแกว  และในวันนี้ไดมีโอกาสเขามาทํางานท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัวในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ขอฝากเนื้อฝากตัว  

และยินดีท่ีไดทํางานรวมกับเทศบาลตําบลบานบัว  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เนื่องจากวันนี้ไดรับเรื่องของคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ         

ท่ี  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง การไดมาซ่ึง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปน

การชั่วคราว  ผมจะผูชวยนิติกรเปนผูนําเสนอ  เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

- คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี  ๑ / ๒๕๕๗  เรื่อง 

การไดมาซ่ึง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการช่ัวคราว 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน    

ขออนุญาตไดนําเรียนเฉพาะคําสั่งท่ีเก่ียวของกับเทศบาลตําบลบานบัวนะครับ  

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี  ๑ / ๒๕๕๗  เรื่อง การไดมาซ่ึง 

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปนการชั่วคราว  ตามท่ีมีประกาศ 



๓ 

 

คณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี  ๘๕ / ๒๕๕๗  เรื่อง  การไดมาซ่ึงสมาชิก  

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปนการชั่วคราว  ลงวันท่ี  ๑๐  กรกฎาคม 

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ใหงดการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ินท่ีครบวาระหรือพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  เพราะ

สถานการณยังไมอาจจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ินไดโดยเรียบรอย  โดยในระหวางนี้  ใหดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินโดยวิธีตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือก

บุคคลท่ีมีความรูและความสามารถในดานตางๆ  เขามาทําหนาท่ีสมาชิก    

สภาทองถ่ินไปพลางกอน  สวนตําแหนงผูบริหารทองถ่ินท่ีครบวาระให      

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ีนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวแลวนั้น  บัดนี้ คณะรักษาความสงบแหงชาติเห็นวา

ปจจุบันประชาชนในทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใหความรวมมือ

เปนอยางดีในการแกไขปญหาของประเทศ  สถานการณจึงไดคลี่คลาย ดังนั้น  

เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิรูป การสงเสริมความสามัคคีและความ

สมานฉันทของประชาชนในชาติใหมากยิ่งข้ึน  จึงสมควรใหสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแตเดิมมีสวนรับผิดชอบ

ในฐานะตัวแทนของประชาชนในการแกปญหาและพัฒนาทองถ่ินอันจะเปนการ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินในสถานการณท่ียังไมอาจ   

จัดใหมีการเลือกตั้งได  ท้ังยังเปนการสรางสภาพแวดลอมอันจําเปนเพ่ือ

ประโยชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐาน  ซ่ึงใกลชิดกับ

ประชาชนท่ีสุด 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย ( ฉบับชั่วคราว )  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  จึงมีคําสั่ง 

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๒  กรณีสมาชิกสภาทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ  ท่ีจะ

พนจากตําแหนง  ใหสมาชิกสภาทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงท่ี

ตองพนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตั้งแตวันท่ี  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เปนตนไป  ยังคง

อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป  โดยใหมีจํานวนตามกฎหมายวาดวยการ

จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวน  



๔ 

 

ไมครบตามวรรคหนึ่งหรือพนจากตําแหนงในภายหลังเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก

ครบวาระ  ใหสภาทองถ่ินประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นๆ เทาท่ีมีอยู  

โดยไมตองดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวาง  เวนแตใน

กรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเหลืออยูไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ิน

ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือมีการยุบ   

สภาทองถ่ิน  ใหดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินตามประกาศ 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี  ๘๕ / ๒๕๕๗ ฯ 

ขอ  ๕  กรณีผูบริหารทองถ่ินท่ีจะพนจากตําแหนง  ใหผูบริหารทองถ่ินท่ี

ตองพนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งแตวันท่ี  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เปนตนไป  

ยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะกรรมการการเลือกตั้งจะ

ได มีประกาศให มีการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก        

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  ในกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง

เพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระใหดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงผูบริหารทองถ่ิน

โดยใหดําเนินการตามขอ  ๑๑  ของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ             

ท่ี  ๘๕ / ๒๕๕๗ ฯ 

ขอ  ๙  สิทธิประโยชนและคาตอบแทนของสมาชิกสภาทองถ่ินและ

ผูบริหารทองถ่ินท่ีไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีตอไป  ใหสมาชิกสภาทองถ่ินและ

ผูบริหารทองถ่ินท่ีประธานกรรมการสรรหาประกาศแตงตั้งตามคําสั่งนี้  ไดรับ

เงินเดือน  เงินคาตอบแทน  คาตอบแทน  และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนตาม

กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังตอไปนี้แลวแตกรณี 

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  รองประธานสภาองคการบริหาร  

สวนจังหวัด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด  และกรรมการ

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน  เงินคาตอบแทน 

และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจายคา       

เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 



๕ 

 

(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ

บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิก     

สภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  

และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 ขอแจงใหท่ีประชุรับทราบเพียงเทานี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ แจงเรื่องการขยายเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยท่ี ๔ ( ครั้งท่ี ๑ )  

ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

- การขยายเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสา มัญสมัยท่ี   ๔             

( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

ประธานสภาฯ การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๔  ( ครั้ ง ท่ี  ๑ )  ประจําป

พุทธศักราช  ๒๕๕๙  โดยปกติจะประชุมชวงวังท่ี  ๑ – ๓๐  พฤศจิกายน  

๒๕๕๙  ซ่ึงตรงกับชวงท่ีสมาชิกและฝายบริหารไดครบวาระการดํารงตําแหนง  

จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๔  

(ครั้งท่ี ๑) ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยสงหนังสือท่ี บร ๔๗๓๐๑/๑๒๕๓  

ลงวันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ไปท่ีจังหวัดเผื่อขยายเวลาการประชุม  

สภาฯ  โดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  ๑๓  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา  ๒๔  วรรค  ๔  แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  

แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประกอบคําสั่งจังหวัดบุรีรัมยท่ี    

บร  ๒๙๖๙๗ / ๒๕๕๙  ลงวันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่องการมอบของผูวา

ราชการจังหวัด  ใหแกรองผูวาราชการจังหวัด  หัวหนาสวนราชการ  

นายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทน  ผนวก  จ – ๔  ขอ  ๑๙  การอนุมัติใหขยาย

เวลาสมัยประชุมสามัญ  มาตรา  ๒๔  วรรค  ๔  จึงขยายเวลาการประชุมสภา

เทศบาลตําบลบานบัวสมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๔  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําป

พุทธศักราช  ๒๕๕๙  เปนเวลา  ๑๐  วัน  ตั้งแตวันท่ี  ๑ – ๑๐  ธันวาคม  

๒๕๕๙  เพ่ือพิจารณาการจายขาดเงินสะสมประจําป  ๒๕๕๙  และเรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 

๓  ( ครั้งท่ี  ๒ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๙  วันจันทรท่ี  ๒๒  สิงหาคม  

๒๕๕๙ 



๖ 

 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง     

นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม 

 ๓.๑ เรื่องพิจารณาอนุมัติการจายขาดเงินสะสม  ประจําป พุทธศักราช  

๒๕๕๙ 

ประธานสภาฯ เชิญทานายกฯ ชี้แจงครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ดวยเทศบาล

ตําบลบานบัว  มีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองพัฒนาตําบลใหมีความเจริญ  

และเพ่ือแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนชาวตําบลบานบัว  ท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการใชเสนทางการสัญจร  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมตอสภา

เทศบาลตําบลบานบัว  ประจําป พุทธศักราช  ๒๕๕๙  เปนเ งินท้ังสิ้น 

๒,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท  ( สองลานหาแสนบาทถวน )  แยกเปน  ๒  โครงการ

ดังตอไปนี้ 

 ๑. โครงการกอสรางถนน  คสล.  เสนบานหนองคาย  หมู  ๑๐  ต. บานบัว  

เชื่อมบานไทรโยง  ต. กระสัง  ต้ังจายไว  ๑,๘๗๙,๐๐๐  บาท  ( หนึ่งลานแปด

แสนเจ็ดหม่ืนเกาพันบาทถวน ) 

 ๒. โครงการกอสรางถนน  คสล.  เสนบานโคกระกา (บานประดู)  หมู  ๑๒  

เชื่อมคลองชลประทาน  ตั้งจายไว  ๖๒๑,๐๐๐  บาท  ( หกแสนสองหม่ืนหนึ่ง

พันบาทถวน ) 

จึงนําเรียนตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัวเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ

ตอไป  ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ นั่นคือคําเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลบานบัว  ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซ่ึงจําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากสภาฯ    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกเงิน  การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน             

( ฉบับท่ี  ๓ )  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ขอ  ๘๙  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใช

จายเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกับดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายได

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอน



๗ 

 

ของประชาชน  ท้ังนี้   ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครอง        

สวนทองถ่ิน  หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 (๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ

ประเภทตามระเบียบแลว 

 (๓) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง

ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไม

ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป  

ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจาย

คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใชจายเงิน

สะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลัง  และเสถียรภาพในระยะยาว 

 มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอขอบคุณทาน

นายกฯ ท่ีไดชี้แจงถึงความจําเปนในการจายขาดเงินสะสม  ขอสอบถามไปยัง

กองชางเก่ียวกับหมายเหตุท่ีอยูในแบบแปลนการกอสรางท้ัง  ๒  โครงการ  

เชน  ความกวาง  ความยาว  การกอสรางดูท่ีสภาพพ้ืนท่ี, จุดท่ีตั้งโครงการ

สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  แตปริมาณงานนั้นเทาเดิม,  

รายการใดท่ีขัดแยงกับคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน  ใหผูมี

อํานาจเปนผูวินิจฉัย  คือทานายกฯ หรือประธานคณะกรรมการตรวจรับชุดนั้น  

สวนในเรื่องของไหลทางการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ขอใหมีไหลทางท่ีเปนหิน

คลุกดวย  และโครงการท้ัง  ๒  โครงการนั้น  ไดถูกบรรจุไวในแผนฯ แลวหรือ

เปลา  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญวิศวกรโยธาครับ 

นายเจษฎาพร  ทองเรือง เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเจษฎาพร  

ทองเรือง  ตําแหนงวิศวกรโยธา  เรื่องความกวาง  ความยาว  การกอสรางดูท่ี

สภาพพ้ืนท่ี  จุดท่ีตั้งโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม     

แตปริมาณงานนั้นเทาเดิมครับ  สามารถยืดหยุนไดแตปริมาณงานตองเทาเดิม  

สวนรายการใดท่ีขัดแยงกับคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน  ให  

ผู มีอํานาจเปนผูวินิจฉัย  นั่นก็คือประธานคณะกรรมการตรวจรับชุดนั้น        

ในเรื่องของไหลทางการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ไหลทางก็จะเปนหินคลุกหรือ

ลูกรังบดอัดครับ  ขอบคุณครับ 



๘ 

 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณครับ 

นางสาววณิชชา  บัตรรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาว

วณิชชา  บัตรรัมย  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  ขอชี้แจงวา  

โครงการอนุมัติจายขาดเงินสะสมท้ัง  ๒  โครงการดังกลาว  เปนโครงการท่ีอยู

ในแผนพัฒนาสามป  เทศบาลตําบลบานบัว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  เพ่ิมเติม

ฉบับท่ี  ๑  ซ่ึงไดประกาศใชเม่ือวันท่ี  ๔  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

เทศบาลตําบลบานบัวไดดําเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาสามป  เทศบาลตําบล

บานบัว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  

ขอ  ๒๒  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการ     

ตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํา          

รางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปน

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

  (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติม

หรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

  (๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงและ ประกาศใชแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนา

สามปท่ีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือให

ความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณา อนุมัติและประกาศใช

ตอไป  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ ก็แสดงวาไดมีการปรับปรุงแผนฯ แลวนะครับ  การขออนุมัติแผนพัฒนาสามป  

ในฐานะของเทศบาลและ  อ.บ.ต.  จะแตกตางกัน  หากเปน  อ.บ.ต.  การ

ปรับปรุงแผนฯ จะตองดําเนินการผานสภาฯ  แตถาเปนเทศบาล  เปนอํานาจ

ของผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามป  ท่ี เ พ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง  โดยไมตองขอความเห็นชอบตอสภาทองถ่ิน   

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอสอบถาม

เรื่องทอระบายน้ําจํานวน  ๒๔  ทอน  ติดตั้งท้ังหมดก่ีจุด  ขอทราบรายละเอียด

หนอยครับ  ขอบคุณครับ 



๙ 

 

ประธานสภาฯ เชิญวิศวกรโยธาครับ 

นายเจษฎาพร  ทองเรือง เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเจษฎาพร  

ทองเรือง  ตําแหนงวิศวกรโยธา  ในตัวแบบแปลนไมไดมีการระบุจุดท่ีจะติดตั้ง

เอาไว  แตจะมีการพิจาณาจากสภาพหนางานพรอมกับสมาชิกฯ ในเขตนั้นๆ  

โดยจะติดตั้งท้ังหมด  ๓  จุด  แบงเปนจุดท่ีหนึ่ง  ๑๐  ทอน  จุดท่ีสอง          

๗  ทอน และจุดท่ีสาม  ๗  ทอน  รวมเปนท้ังหมด  ๒๔  ทอน 

ประธานสภาฯ ทอระบายน้ําจํานวน  ๒๔  ทอน  ก็จะพิจารณาจากสภาพพ้ืนท่ีเปนหลักนะครับ  

ตามความเหมาะสมวาจุดใดเปนทางน้ําผาน  ในวันท่ีจะไประบุจุดติดต้ัง         

ก็จะเชิญทานผูเก่ียวของ  โดยเฉพาะสมาชิกท่ีดูแลในแตละเขตตองชวยดูแล

ดวยนะครับ  มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะขอมติเลย

นะครับ สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบ  การจายขาดเงินสะสม  ประจําป 

พุทธศักราช  ๒๕๕๙  โครงการกอสรางถนน  คสล.  เสนบานหนองคาย      

หมู  ๑๐  ต. บานบัว  เชื่อมบานไทรโยง  ต. กระสัง  ต้ังจายไว  ๑,๘๗๙,๐๐๐  

บาท  ( หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันบาทถวน )  ยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม อนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๙  โครงการ

กอสรางถนน  คสล.  เสนบานหนองคาย  หมู  ๑๐  ต. บานบัว  เช่ือม   

บานไทรโยง  ต. กระสัง  ตั้งจายไว  ๑,๘๗๙,๐๐๐  บาท  ( หนึ่งลาน     

แปดแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันบาทถวน )  ดวยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๐ เสียง           

ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ โครงการกอสรางถนน  คสล.  เสนบานโคกระกา (บานประดู)  หมู  ๑๒   เชื่อม

คลองชลประทาน  ตั้งจายไว  ๖๒๑,๐๐๐  บาท  ( หกแสนสองหม่ืนหนึ่งพัน

บาทถวน )  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานอุกฤษฎครับ 

นายอุกฤษฎ  สุขเสน เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายอุกฤษฎ     

สุขเสน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขอสอบถามชางวา  

โครงการกอสรางถนน  คสล.  เสนบานโคกระกา (บานประดู)  หมู  ๑๒    

เชื่อมคลองชลประทาน  ไมไดมีการระบุการวางทอระบายน้ําไว  แสดงวาไม

จําเปนตองมีการวางทอระบายน้ําใชหรือไมครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญวิศวกรโยธาครับ 

นายเจษฎาพร  ทองเรือง เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเจษฎาพร  

ทองเรือง  ตําแหนงวิศวกรโยธา  จากการท่ีไดไปสํารวจแลวพบวาทอระบายน้ํา

เดิมยังสามารถใชการไดครับ  จึงไมไดบรรจุไวในการประมาณการครับ 



๑๐ 

 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมีผมจะขอมติเลยนะครับ 

สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบ  การจายขาดเงินสะสม  ประจําป พุทธศักราช  

๒๕๕๙  โครงการกอสรางถนน  คสล.  เสนบานโคกระกา (บานประดู)        

หมู  ๑๒  เชื่อมคลองชลประทาน  ตั้งจายไว  ๖๒๑,๐๐๐  บาท  ( หกแสนสอง

หม่ืนหนึ่งพันบาทถวน )  ยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม อนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๙  โครงการ

กอสรางถนน  คสล.  เสนบานโคกระกา (บานประดู)  หมู  ๑๒  เช่ือมคลอง

ชลประทาน  ตั้งจายไว  ๖๒๑,๐๐๐  บาท  ( หกแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาท

ถวน )  ดวยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๐ เสียง  ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 

๑  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอสอบถามเรื่องการ

ดําเนินการพาผูบริหาร  สมาชิกฯ  และพนักงานเทศบาลตําบลบานบัว        

ไปกราบพระบรมศพ  รัชกาลท่ี  ๙  เ พ่ือความเปนศิริมงคล  จะมีการ

ดําเนินงานเรื่องนี้หรือไม  ขอสอบถามและปรึกษาหนอยครบั  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

จากท่ีไดไปประชุมมานะคะ  หากทางเทศบาลตําบลบานบัวจะเดินทางไปกราบ

พระบรมศพ  รัชกาลท่ี  ๙  ใหเสนอเปนโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระองคทาน  แลวจึงเดินทางไปศึกษาดูงานพรอมกราบพระบรมศพคะ  

ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานอุกฤษฎครับ 

นายอุกฤษฎ  สุขเสน เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายอุกฤษฎ     

สุขเสน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ความเดือดรอนของหมู  

๑๘  ในการกอสรางรางระบายน้ํา  ทางผูรับเหมาก็ไดนัดวาจะเขามาซอมแซม

ฝาปดรางระบายน้ําท่ีชํารุด  ซ่ึงยังมีบางจุดท่ียังไมไดรับการซอมแซม  ก็ขอฝาก

ใหชวยดําเนินการดวยครับ  ขอบคุณครับ 



๑๑ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถาไมมีในวันนี้ก็ตองขอขอบคุณ

คณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  และเจาหนาท่ีทุกทานท่ีรวมประชุมในวันนี้  ขอปด

ประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

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

 

( ลงชื่อ )             ผูจดบันทึกการประชุม 

     ( นางธัญรัศม  พีระพัฒนากรณ ) 

             เลขานุการสภาฯ 

 

 

( ลงชื่อ )         ผูตรวจรายงานการประชุม 

      ( นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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  ( นางสาวรตินันท  สุขลวน ) กรรมการ 

 

 

 ( นายธุรกิจ  อุพลรัมย )  เลขานุการ 

 

 

 

 

 


