
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่ 2  ประจ าปี  2561 

วันอังคารที่  15  สิงหาคม  2561 เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 

.................................................................. 
ผู้มาประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายธนพัต    รุ่งโสภากิจกุล  ประธานสภาสภาเทศบาล 
2. นายนุกูล    พันธ์เอม   รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายส าเนียง   แย้มส ารวล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
4. นางนันทนา   เจริญจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
5. นายกฤษฎา   แดงหยวก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
6. นายสมชาย   เทวรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
7. นางวิไล    ศรีมงคล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
8. นางวันทอง    เห็นสว่าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
9. นายไน้    นิลบัว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
10. นายวันชัย    เจริญผล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
11. นายธนวัฒน ์ นิลบัว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
12. นางสุนีย์   สิริโสภณวรกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
13. นางอิสรีย์    ทองค า   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

คณะผู้บริหาร 
1. นายรุ่งโรจน์    ตันวัฒนวิทย์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนขมิ้น 
2. นายวิเชียร    เทียนลาย  รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนขมิ้น 
3. นายเสน่ห์     ศรีสุข   รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนขมิ้น 
4. นายธวัช     วลีพิทักษ์เดช  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นางทิพย์ภาภรณ์    จ ารัสเลิศลักษณ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายอัมรินทร์ อ่ิมปิติวงศ์  ปลัดเทศบาลต าบลดอนขม้ิน   
2. นางจันทร์จิรา เสาวรส   ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นางสาวดวงใจ   พวงม ี   นักจัดการงานทั่วไป 
4. นายปัญญา  จุฬาเบา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
- 

เริ่มประชุมเวลา  09.40  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อม นายธนพัต รุ่งโสภากิจกุล ประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย น าสวด
มนต์ กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ไม่มี- 
ประธาน สภาฯ  
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 
    ลงวันที ่10 สิงหาคม 2561 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ขอให้ท่าน สมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ว่ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง หรือท่านใดจะแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมฯ ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี- 
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ถ้าไม่มีท่านใดข้อแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยค าแล้ว ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ 
ประธานสภาฯ   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ถ้าหากรับรอง ขอให้ยกมือด้วยครับ 
 

ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
2561 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง 

  งดออกเสียง   2  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
- ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1. การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ 
นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - กระผมได้รับรายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 แล้ว และได้ส าเนาแจกให้กับ

ท่านสมาชิกสภาฯ แล้วนั้น ส าหรับรายละเอียดจะขอให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ชี้แจง และสรุปผลการพิจารณาต่อไป ขอเชิญครับ 

 

คุณกฤษฎา  แดงหยวก  - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายกฤษฎา   
เลขานุการคณะกรรมการฯ แดงหยวก  สมาชิกสภาฯ เขต 1  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอสรุปผล 
การพิจารณา ฯ  ดังนี้ 
- ตามระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาฯ ได้ก าหนด  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
ก าหนดให้เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ นับแต่รับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 
2561 โดยยื่นเสนอค าแปรญัตติได้ ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
และก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติในระหว่าง
เวลา 14.00 – 15.00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และส่งให้ประธานสภาฯ 
ในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และได้ก าหนดวันประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. เพ่ือ
พิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระที่สาม ต่อไปนั้น 
- เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯ ยื่นเรื่อง
เสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด  ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จึงได้มี
มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นควรให้คงไว้ตามหลักการเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดิมทุกประการ  
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นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้มีมติให้คงไว้ตามหลักการเดิมแห่ง 
ประธานสภาฯ ร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาในวาระท่ีสอง ขั้นแปร

ญัตติ  หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ ขอให้ยกมือด้วยครับ 
 

ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง  
งดออกเสียง  2  เสียง 

 
 

2. การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
วาระท่ีสาม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้คงไว้ตามหลักการเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติแล้ว  

ล าดับต่อไป เป็นการพิจารณาในวาระที่สาม  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้
พิจารณา  หากท่านใดเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้ยกมือด้วยครับ 

 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ด้วยคะแนนเสียง 10  เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
4.1 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  
(สปสช.)  จ านวน 2 คน 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล  - ขอเชิญท่านเชิญท่านปลัดเทศบาล  แจ้งระเบียบการเลือกคณะกรรมการบริหาร  
ประธานสภาฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  (สปสช.) ให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 

นายอัมรินทร์  อ่ิมปิติวงศ์     - ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
ปลัดเทศบาลต าบลดอนขม้ิน   สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลด าเนินงาน และบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)   
ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในแต่ละท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ประกอบด้วย  
(1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
และใน (3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาเทศบาล ที่สภา
มอบหมาย จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ตามข้อ 11  ดังนี้ 

(1.) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้เสนอและ
ด าเนินการแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้ กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่
ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรม นั้น  

(2.) ออกระเบียบ ที่จ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนฯ และ
ระเบียบว่า ด้วยค่าตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะท างานหรือผู้ด าเนินงาน ทั้งนี้ 
ต้องไม่ขัดแย้งกับประกาศนี้ และไม่เกินกว่าอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
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    (3.) ควบคุมและก ากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
จัดท าบัญชีเงิน ทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นตามรูปแบบที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แห่งชาติก าหนด  

    (4.) ก ากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตาม ข้อ 
(30) ให้เป็นไปตาม แผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพก าหนด  

    (5.) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทั้งท่ี บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

    (6.) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานที่เก่ียวกับปัญหา
สาธารณสุขของ กลุ่มเปา้หมาย หน่วยบริการต่างๆ ที่เก่ียวข้องและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

    (7.) พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงานการรับ
จ่ายและเงินคงเหลือ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้
ส านักงานสาขาจังหวัด ส านักงานเขต และส านักงาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

    (8.)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามความจ า
เป็นได้ และให้ อนุกรรมการหรือคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนการ
ประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการ ด าเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

 

  - ซึ่งคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือก มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
 

  - ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  
  เป็นไปตามประกาศดังกล่าว จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น คัดเลือกสมาชิกสภา  
  เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวน 2 ท่าน จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล  - มีสมาชิกสภาท่านใด   จะเสนอผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร 
ประธานสภาฯ   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  จ านวน 2 ท่าน  ขอเรียนเชิญ 

ครับ 
 

นางสุนีย์ สิริโสภณวรกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ดิฉันนางสุนีย์  สิริโสภณวรกุล สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นายนุกูล พันธ์เอม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  

เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (คนที่ 1)โดยมีผู้รับรอง 2 คน 
คือ  1.  นายธนวัฒน์ นิลบัว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

2.  นายกฤษฎา  แดงหยวก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 

นายกฤษฎา  แดงหยวก  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายกฤษฎา  แดงหยวก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอ นายส าเนียง  แย้มส ารวล สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 1  เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (คนที่ 2) โดยมีผู้รับรอง 
2 คน คือ 1. นางสุนีย์ สิริโสภณวรกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

   2. นางวิไล ศรีมงคล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 

 



- 5 - 
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล  - มีสมาชิกสภาท่านใด  จะเสนอผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
 

  - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือ 
 

ที่ประชุม    -  มีมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
   ให้  1. นายนุกูล พันธ์เอม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

2. นายส าเนียง  แย้มส ารวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ท่านผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดมีเรื่องเสนอแนะ  ซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะประชาสัมพันธ์ เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

ประธาน สภาฯ   - มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้ว กระผมขอขอบคุณทุก 
ท่าน และขอปิดการประชุมครับ 
 

 

                                                            (ลงชื่อ)           อิสรีย์  ทองค า               ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                            (นางอิสรีย์  ทองค า) 
                                                                          เลขานุการสภาเทศบาล 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่  15   สิงหาคม  2561 แล้ว 
 
 

ลงชื่อ........สมชาย   เทวรักษ.์...........คณะกรรมการ 
                                                 (นายสมชาย   เทวรักษ์) 
 
 
 

ลงชื่อ......กฤษฎา   แดงหยวก.........คณะกรรมการ        ลงชื่อ.........สุนีย์   สิริโสภณวรกุล..............คณะกรรมการ 
        (นายกฤษฎา   แดงหยวก)                                       (นางสุนีย์   สิริโสภณวรกุล) 
 

ที่ประชุมสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุม เม่ือวันที่  30   เดือน สิงหาคม 2561  แล้ว 
 

     
(ลงชื่อ)       ธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล  

( นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล ) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 


