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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งที่  ๒ )  ประจําปีพทุธศักราช  ๒๕๕๖ 

วันอังคารท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว 

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

สมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายกิตติพงษ์   รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว 
๒. นายเชิดศักด์ิ   ผจวบโชค  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว 
๓. นายนพอนันต์   พะยุดรัมย์  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว 
๔. นายฉัตรกุล   ศรีพนม   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ต. บ้านบัว 
๕. นายลําไย   ศรีพนม   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ต. บ้านบัว 
๖. นางนงลักษณ์   เขียมรัมย์  รองปลัดเทศบาล  ต. บ้านบัว 
๗. นางกัญจน์รัชต์    ธนาวัฒน์ภิญโญ  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๘. นางสุภาภรณ์   จะนันท์   หัวหน้าสํานักปลัด 
๙. นายณภัทร   โฆษิตอัมพรเสนีย์  หัวหน้ากองการศึกษา 
๑๐. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย์   จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑. นางสาวประพัฒน์ศร ประวันรัมย์  ผช.จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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๑๒. นายธนรัตน์   ผจวบโชค  ผช.จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓. นายธนิส   ปุลันรัมย์  ผู้ช่วยนิติกร 
๑๔. นายพนมกร   เติมเทียน  ผช. นักพัฒนาชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันน้ีสมาชิกมาประชุม  ๑๒  ท่าน  ครบองค์ประชุมนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย   
ที่  ๓  ( ครั้งท่ี  ๑ ) ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖ วันพุธท่ี  ๑๔  สิงหาคม  
๒๕๕๖   

ประธานสภาฯ ขอยกไปรับรองในการประชุมฯ สมัยหน้านะครับเน่ืองจากยังไม่เรียบร้อยดี 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ วันน้ีไม่มีนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้น 

- รายงานและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒  ในฐานะประธาน
กรรมการแปรญัตติ  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  สมัยสามัญ  
สมัยที่สาม  คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ได้มีมติรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๕๗  และได้ต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ  กําหนดการรับคําขอแปรญัตติใน
วันที่  ๑๔   สิงหาคม  ๒๕๕๖  ต้ังแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ถึงวันที่  ๑๕  
สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  คณะกรรมการฯ ได้มาประจํา  ณ  ที่ทํา
การสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เพ่ือรับคําขอแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ      
ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ต้ังแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ถึงวันที่  ๑๕  
สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกฯ  ขอแปรญัตติ
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แต่อย่างใด  คณะกรรมการได้เชิญนายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัวและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจงแสดงเหตุผลความจําเป็น  ในการต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งได้รับคําช้ีแจงโดยสรุปว่า  มีความ
จําเป็นและถูกต้องตามหลักการและเหตุผลที่จะต้องใช้จ่ายในการดําเนินงาน
และพัฒนาท้องถ่ิน  ตามรายการและจํานวนเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้  ไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม  และขอยืนยันตามร่างเดิมทุกประการ  คณะกรรมการฯ        
ได้ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์  แจ้งร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลบ้านบัว เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ  ๑  เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า  “ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ ”  ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 

ข้อ  ๒  เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
เป็นต้นไป  ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 

ข้อ  ๓  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ให้ต้ัง
จ่ายเป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น  ๓๙,๘๒๓,๐๐๐  บาท  ( สามสิบเก้าล้านแปดแสน
สองหมื่นสามพันบาท )  ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 

ข้อ  ๔  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น  ๓๙,๘๒๓,๐๐๐  
บาท  ( สามสิบเก้าล้านแปดแสนสองหม่ืนสามพันบาท)  โดยแยกรายละเอียด
ตามแผนงาน  ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 

ข้อ  ๕  ให้นายกเทศมนตรี ตําบลบ้านบัว  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล   
ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 

ข้อ  ๖  ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัติน้ี  ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 

ดังน้ัน  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จึงนําเรียนประธานสภาเทศบาลตําบล
บ้านบัว   เพ่ือพิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๕๗  ไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติ 
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ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่านเชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์  เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  ผมขอสอบถาม
เกี่ยวกับงบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ผมอยากทราบรายละเอียดว่ามี
สมาชิกกลุ่มใดบ้างที่ทําเรื่องขอกู้  เพราะได้ยินข่าวว่าทางเทศบาลจะเรียกเงิน
คืน  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ที่ทางเทศบาลได้จัดสรรให้แต่ล่ะกลุ่มเพ่ือ
นําไปดําเนินงานในกิจกรรมของกลุ่ม  โดยมีคณะกรรมการที่แต่ละกลุ่มต้ังขึ้นมา
เพ่ือรับผิดชอบ  ส่วนรายละเอียดเชิญท่านนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เพ่ือให้สภาฯ ได้เข้าใจ
เก่ียวกับเรื่องเงินเศรษฐกิจชุมชน  เริ่มต้นมาต้ังแต่ปี  ๒๕๔๔  ซึ่งผมได้ออก
หนังสือติดตามทวงหน้ีไปยังประธานกลุ่มให้ดําเนินการชําระภายใน  ๓๐  วัน  
สาเหตุก็เพราะว่า  ทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจที่จังหวัดเชียงใหม่ให้
เทศบาลหรือ  อบต.  เร่งรัดส่งเงินคืนภายในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ถ้าเป็น  
อบต.  ก็จะมีอํานาจในการจัดการเงินต่อไป  แต่สําหรับเทศบาลถ้าเทียบตาม
หลักกฎหมายมหาชน  เทศบาลไม่มีอํานาจในการจัดการเงินเศรษฐกิจชุมชน  
และหน้ีเศรษฐกิจชุมชนของเทศบาลตําบลบ้านบัวเป็นหน้ีที่ผิดนัดชําระมาต้ังแต่
ปี  ๒๕๔๙  เมื่อผิดนัดชําระหนี้ก็จะมีดอกเบ้ียเกิดขึ้นตามกฎหมาย  ซึ่งตอนน้ี
จากการคํานวณดอกเบี้ยออกมาแล้วบางกลุ่มมีดอกเบ้ียสูงสุดถึงประมาณ  
๖๗,๐๐๐  บาท  ( หกหมื่นเจ็ดพันบาท )  ซึ่งเงินเศรษฐกิจชุมชนจะต้องส่งคืน
ทั้งเงินต้นรวมทั้งดอกเบ้ียทั้งหมด  ท่านนายกฯ พยายามให้ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์มากที่สุดจึงสั่งให้ผมลงพ้ืนที่เพ่ือได้พูดคุยกับชาวบ้านเพ่ือลดความ
รุนแรงและบรรเทาการฟ้องร้องทางคดีในช้ันพนักงานอัยการต่อไป  เพราะ
พนักงานอัยการจะเป็นผู้ฟ้องร้องทางคดีทั้งหมด  ถ้าไม่มีการส่งเงินคืนดอกเบ้ีย
ก็จะเพ่ิมขึ้นไปเรื่อยๆ  ผมก็จะส่งหนังสือทวงหน้ีทั้งหมด  ๓  ครั้ง  ครั้งที่  ๑  
ให้เวลา  ๓๐  วัน  คร้ังที่  ๒  ให้เวลา  ๑๕  วัน  คร้ังที่  ๓  ให้เวลา  ๗  วัน  
ถ้าทวงเกิน  ๓  ครั้งจะถือว่าเป็นการละเว้น  ผมก็จะทําบันทึกถึงท่านนายกฯ 
เพ่ือส่งเรื่องให้อัยการดําเนินการต่อไป  สําหรับรายช่ือผู้กู้และรายช่ือผู้ที่รับเงิน
จริง          ทางเทศบาลจะยึดหลักตามรายชื่อที่มีการลงลายมือช่ือในสัญญา  
แต่ถ้าประธานกลุ่มและสมาชิกสามารถให้ข้อเท็จจริงได้ว่าใครนําเงินไปไหน
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อย่างไรก็จะเป็นพยานหลักฐานในช้ันศาลต่อไป  ตอนน้ีผมลงพ้ืนที่ได้  ๘  หมู่
แล้วซึ่งทุกหมู่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ยินยอมรับชําระหนี้ที่ เกิดขึ้น  
ภายในส้ินเดือนน้ี  จะชําระทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน  ถ้าชําระเป็นบางส่วนผม
จะให้ทําหนังสือรับความผิดถือเป็นการบรรเทาอีกอย่างหน่ึง  จะทําให้ขั้นตอน
หยุดชะงัก  และสามารถยืดเวลาเพ่ือพูดคุยกันได้ว่าหน้ีในส่วนน้ีจะใช้ระยะเวลา
ดําเนินการเท่าไหร่  ถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ครับ  ขอบคุณ
มากครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์  เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  ผมขอสอบถามว่า
สําหรับคนท่ีได้ชําระเงินให้แก่ประธานกลุ่มแล้วแต่ประธานกลุ่มไม่ได้นําเงินมา
ชําระให้แก่เทศบาลฯ  กรณีอย่างน้ีจะคิดดอกเบ้ียจากชาวบ้านหรือประธาน
กลุ่มครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย์ กรณีน้ีจะถือว่าการชําระน้ันยังไม่สิ้นสุด  ตามหลักกฎหมายแล้วทุกคนในกลุ่ม
ต้องร่วมกันรับผิด  เว้นแต่ว่าสมาชิกในกลุ่มจะสามารถให้ข้อเท็จจริงและทํา
บันทึกการประชุมว่าได้ชําระเงินให้แก่ประธานกลุ่มแล้วประธานกลุ่มก็ยอมรับ
ว่าได้รับเงินแล้ว  และให้ผู้นําชุมชนเป็นพยานในบันทึก  ประธานก็จะเป็น
ผู้รับผิดชอบไป  หากมีการฟ้องร้องในช้ันศาลก็จะใช้บันทึกเหล่าน้ีเป็นหลักฐาน
ต่อไป  สําหรับสมาชิกในกลุ่มใดที่เสียชีวิตแล้วมีทายาท  ทายาทต้องรับผิดใน
มูลนี้ในส่วนอัตราเท่าๆ กันตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะมรดก  
สําหรับรายช่ือสมาชิกในกลุ่มท่านสมาชิกฯ สามารถมาขอสําเนาได้ที่ผม  
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่านธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอช่ืนชม
แนวทางในการแก้ปัญหาของท่านนิติกรที่ช่วยลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดข้ึนได้
เกี่ยวกับเงินเศรษฐกิจชุมชนรวมท้ังผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่าน  การประชุมครั้งที่แล้ว
ผมได้อภิปรายเร่ืองเทศบัญญัติ  ถ้าหากชาวบ้านได้ถามเก่ียวกับเทศบัญญัติ
ตอนน้ีผมเองก็ยังไม่สามารถตอบได้ทั้งหมด  ก็อยากฝากให้สมาชิกทุกท่านได้
ช่วยกันศึกษาเทศบัญญัติ  บางเร่ืองถ้าเราไม่สามารถตอบชาวบ้านได้ก็ขอให้
กลับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบภายหลัง  
ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่านราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย  เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  ผมขอปรึกษาเรื่องการซ่อมแซม
ถนนลาดยางเส้นบ้านประดู่  ตรงบริเวณสระหนองบัว  เพราะตอนน้ีถนนชํารุด
เกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ก็ขอฝากไปยังฝ่ายบริหารให้ช่วยดูแลด้วยนะครับ  มีท่านใดจะแสดงความ
คิดเห็นอีกไหมครับ  เชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์  เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  ผมขอสอบถามว่า
เทศบัญญัติของเทศบาลตําบลบ้านบัวน้ีถือเป็นความลับทางราชการไหมครับ  
สามารถเผยแพร่ได้ไหม  ผมขอเสนอแนะว่าให้เราติดประชาสัมพันธ์ไว้ที่ศาลา
ของแต่ละหมู่บ้าน  ขอบคุณมากครับ 

 เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เทศ
บัญญัติสามารถเปิดเผยได้ครับ  เพราะเป็นเร่ืองที่ชาวบ้านทุกคนต้องทราบ   
เราจะส่งเทศบัญญัติให้แก่ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ต่อหลังจาก
ท่านผู้ว่าฯ ให้ความเห็นชอบ  และท่านนายกฯ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ    

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอนัดประชุมคร้ังต่อไป  
วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลบ้านบัว  สําหรับวันน้ีหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมขอปิด
ประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
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( ลงช่ือ )  ใจเพชร  สราญบุรุษ  ผู้จดบันทึกการประชุม 
    ( นายใจเพชร  สราญบุรุษ ) 

                เลขานุการสภาฯ 
 
 
 

( ลงช่ือ )  วิสิฐศักด์ิ  ตาประโคน   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายวิสิฐศักด์ิ  ตาประโคน ) 

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