
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๒ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

วันจันทรท่ี  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

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

ผูเขารวมประชุม  ๑๒  คน 

ผูมาประชุม  ๑๒  คน 

ผูไมมาประชุม    -   คน 

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.บานบวั 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. นายใจเพชร   สราญบุรุษ  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บานบัว 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายกิตติพงษ   รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

๒. นายเชิดศักดิ์   ผจวบโชค  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

๓. นายนพอนันต   พะยุดรัมย  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

๔. นายฉัตรชัย   ศรีพนม   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ต. บานบัว 

๕. นายลําไย   ศรีพนม   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ต. บานบัว 

๖. นางนงลักษณ   เขียมรัมย  รองปลัดเทศบาล  ต. บานบัว 

๗. นายณภัทร   โฆษิตอัมพรเสนีย  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

๘. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ เท
ศบ
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๒ 

 

๙. นางกัญจนรัชต    ธนาวัฒนภิญโญ  ผูอํานวยการกองคลัง 

๑๐. นางสุภาภรณ   จะนันท   หัวหนาฝายอํานวยการ 

๑๑. นายเดชา   แสงคําพันธ  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

๑๒. นางสาวณฐอร   มุงมี   หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 

๑๓. นางสาวประพัฒนศร ประวันรัมย  ผช.จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๔. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช.จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกมาประชุม  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย   

ท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๑ ) ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗ วันพุธท่ี  ๑๔  สิงหาคม  

๒๕๕๗ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรองนะ

ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จส้ิน 

- รายงานและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  เรากําลัง

ดําเนินการตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน  พ.ศ,  ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๕๔      

ในหมวดการใชญัตติ  ขอท่ี  ๕๐  ไดใหโอกาสสมาชิกฯ ไดแปรญัตติหลังจากมี

การต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ  ในลําดับตอไปคือรายงานและความเห็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติ  ดังตอไปนี้  ผมนายธัญญา  ประวรรณรัมย  สมาชิกเท
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สภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตต ิ 

ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  ครั้งท่ี   

๑/๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และไดตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ  กําหนดการรับคําขอแปรญัตติ ในวันท่ี  ๑๔   

สิงหาคม  ๒๕๕๗  นับตั้งแตรับหลักการเวลา  ๑๑.๐๐  น.  ถึงวันท่ี  ๑๕  

สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๖.๐๐  น.  คณะกรรมการฯ ไดมาประจํา  ณ  ท่ีทํา

การสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เพ่ือรับคําขอแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ      

ในวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  นับตั้งแตรับหลักการเวลา  ๑๑.๐๐  น.      

ถึงวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๖.๐๐  น.  ปรากฏวาไมมีสมาชิกฯ  

ขอแปรญัตติแตอยางใด  คณะกรรมการไดเชิญนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว

และเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของมาชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปน  ในการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซ่ึงไดรับคําชี้แจงโดย

สรุปวา  มีความจําเปนและถูกตองตามหลักการและเหตุผลท่ีจะตองใชจายใน

การดําเนินงานและพัฒนาทองถ่ิน  ตามรายการและจํานวนเงินงบประมาณท่ีตั้ง

ไว  ไมมีการแกไขเพ่ิมเติม  และขอยืนยันตามรางเดิมทุกประการ  คณะ

กรรมการฯ  ไดประชุมพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันท  แจงรางเทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลบานบัว เรื่อง  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  

๒๕๕๘  ดังตอไปนี้ 

  ขอ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ ”  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ  ๒  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  

เปนตนไป  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ  ๓  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ใหตั้ง

จายเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  ๔๑,๖๓๑,๘๐๐  บาท  ( สี่สิบเอ็ดลานหกแสนสาม

หม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาท )  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ  ๔  งบประมาณรายจายท่ัวไป  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษี

จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  ๔๑,๖๓๑,๘๐๐  

บาท  ( สี่สิบเอ็ดลานหกแสนสามหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาท )  โดยแยก

รายละเอียดตามแผนงาน  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 
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ขอ  ๕  ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว  ปฏิบัติการเบิกจายเงิน

งบประมาณ  ท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล   

ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ขอ  ๖  ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตาม

เทศบัญญัตินี้  ใหคงไวซ่ึงรางเดิม 

ดังนั้น  คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงนําเรียนประธานสภาเทศบาลตําบล

บานบัว   เพ่ือพิจารณาตอไป 

  นายธัญญา ประวรรณรัมย ประธานกรรมการแปรญัตติ 

นายธุรกิจ   อุพลรัมย   รองประธานกรรมการแปรญัตติ 

นายอุกฤษฎ   สุขเสน    เลขานุการฯ 

นายจําเริญ   ประโลมรัมย   กรรมการฯ 

นายสมชาย   เท่ียงเจริญ   กรรมการฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

๑. เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถาไมมีผมก็จะขอมตินะครับ  

สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง            

ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

๒. เรื่องพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  

จํานวน  ๒  ทาน  เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถิ่น 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยตัวแทนจากหลายภาคสวน  โดยจะมีทาน

นายกฯ เปนประธานฯ  ทานปลัดฯ เปนเลขานุการฯ  ผูทรงคุณวุฒิก็จะเปนรอง

ประธานฯ  คณะกรรมการจากหนวยบริการซ่ึงก็คือ  รพสต.  จาก  อสม.       

๒  คน  จากภาคประชาชนซ่ึงประกอบดวยผูนํากลุมตางๆ  ๕  คน  และมาจาก

สภาฯ  ๒  คน  คณะกรรมการชุดใหมนี้จะมีวาระการดํารงตําแหนง  ๔  ป  เท
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จากเดิม  ๒  ป  ซ่ึงคณะกรรมการฯ ชุดเดิมจะสิ้นสุดลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  

๒๕๕๗  นี้  จึงขอใหสมาชิกฯ เลือกคณะกรรมการจากสภาฯ ข้ึนมา  ๒  ทาน  

เชิญทานธุรกิจครับ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  กอนจะเลือก

คณะกรรมการ  ขอใหผูท่ีรูระเบียบในการเลือกคณะกรรมการชุดนี้ไดชี้แจง

บทบาทและหนาท่ีในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ดวยครับ  

ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ

   

เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  กองทุนตําบล

หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินนี้เริ่มมาตั้งแตป  ๒๕๔๙  และได

มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบมาเรื่อยๆ  แตโครงสรางจะเปลี่ยนแปลงโดยการให

มีการเลือกตั้งโดยบรรจุเขามาสูระเบียบวาระการประชุม  และเลือกสมาชิกฯ 

จากสภาฯ  ๒  คนมาดํารงตําแหนง  สวนเรื่องงบประมาณท่ีใชในการบริหาร

จัดการนั้นไดรับการจัดสรรมาจาก  สปสช.  หรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติคนละ  ๔๐  บาท  ปจจุบันเพ่ิมข้ึนเปน  ๔๕  บาทโดยนําจํานวนของ

ประชากรในตําบลบานบัวท่ียังมีชีวิตอยูเปนตัวคูณ  นี่เปนกองทุนท่ีนํามาบริหาร

จัดการภายใน  ๕  กรอบ 

   กรอบงานท่ี  ๑  เพ่ือสนับสนุนหนวยบริการในพ้ืนท่ี  ตําบลเรามี

หนวยเดียวคือ  รพสต.  หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบัว 

   กรอบงานท่ี  ๒  เพ่ือสนับสนุนเรื่องของชมรม  องคกรตางๆ ใน

พ้ืนท่ีใหดูแลเรื่องของการปองกันโรค  เพ่ือไมใหเกิดโรคระบาด 

   กรอบงานท่ี  ๓  สนับสนุนเพ่ิมเติมใหองคกรอ่ืนๆ ของรัฐฯ  ไดมี

โอกาสเขียนโครงการปองกันโรคเขามาของบประมาณได 

   กรอบงานท่ี  ๔  สามารถนํางบประมาณนี้มาใชในการดําเนินการ

เม่ือเกิดภัยพิบัติได 

   กรอบงานท่ี  ๕  สามารถนํางบประมาณมาใชเพ่ือการบริหาร

ภายในไดรอยละ  ๑๕  ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
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สําหรับผูทรงคุณวุฒิ  เดิมสามารถสรรหาไดเลย  แตระเบียบใหมตองมี

คณะกรรมการฯ ข้ึนมากอน  และจึงจะพิจารณาวาจะเชิญใครมาเปน

ผูทรงคุณวุฒิ  ๒  ทาน  ขอบคุณมากครับ

  

ประธานสภาฯ เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่องการกําหนด

หลักเกณฑ  เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  ป  พ.ศ.  ๒๕๕๗  

ก็ขอเพ่ิมเติมจากท่ีทานสมาชิกฯ ไดชี้แจงไป  กองทุนหลักประกันสุขภาพนั้น

หมายความวา  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  เพ่ือการ

สร าง เสริมสุขภาพ  การปอง กันโรค  การฟน ฟูสมรรถภาพและการ

รักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต   

นี่ก็เปนคําจํากัดความของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  สวนคําจํากัดความของ

หนวยงานอ่ืน  หมายความวา  หนวยงานท่ีมิไดมีภารกิจดานการสาธารณสุข

โดยตรงแตอาจดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพหรือการปองกันโรคไดในขอบเขต

หนึ่ง  เชน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  วัด  เปนตน  ก็อยากจะฝากไปถึงศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบลบานบัวของเรา  ในป  ๒๕๕๘  ควรทําโครงการเพ่ือบรรจุ

ไวในแผนงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เพ่ือนํางบประมาณของ  สปสช.  

นี้เขาไปบริหารในศูนยฯ ดวย  ไมจําเปนตองรอเฉพาะงบประมาณของเทศบาล

อยางเดียว  สําหรับกลุมหรือองคกรประชาชน  หมายความวา  องคกรชุมชน  

องคกรเอกชนหรือภาคเอกชนท่ีมีการรวมตัวกันเปนกลุม  ชมรม  สมาคม  

มูลนิธิ  หรือองคกรท่ีไดชื่ออ่ืนต้ังแต  ๕  คนข้ึนไป  ซ่ึงเปนการรวมตัวกันเพ่ือ

ดําเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงคไมแสวงหากําไร  จะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ได  

ก็ขอเรียนใหทานสมาชิกไดทราบวา  ทานสามารถประชาสัมพันธใหกลุมหรือ

องคกรประชาชน  สามารถสงโครงการเขามาได  และในวันนี้เราจะเลือก

สมาชิกจากสภาฯ มา  ๒  ทานเพ่ือดํารงตําแหนง  ซ่ึงอํานาจหนาท่ีของคณะ

กรรมการฯ คือ 

๑. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม  ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของกองทุน 

๒. ออกระเบียบท่ีจําเปนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  และระเบียบ

วาดวยคาตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูดําเนินงาน    เท
ศบ
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ซ่ึงไมเกินกวาอัตราท่ีหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติกําหนด 

๓. ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน      

และการจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 

๔. กํากับดูแลหนวยงานใหหนวยงานหรือกลุมหรือองคกรท่ีไดรับอนุมัติตามขอ  

๗  ใหเปนไปตามแผนงานโครงการท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติ 

๕. สนับสนุนใหประชาชน  กลุมเปาหมายตางๆ ในพ้ืนท่ี  สามารถเขาถึง

บริการทางสาธารณสุขท้ังท่ีบาน  ในชุมชน  หรือหนวยบริการไดอยาง

ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

๖. ใหคําแนะนําในการจัดทําขอมูลและแผนการดําเนินการท่ีเก่ียวกับปญหา

สาธารณสุขของกลุมเปาหมายตางๆ 

๗. พิจารณาใหความเห็นชอบจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจาย

และเงินคงเหลือของกองทุน 

๘. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการท่ีเก่ียวของตาม

ความจําเปน  และใหคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง  

ไดรับคาตอบแทนหรือคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามระเบียบ

ของคณะกรรมการกองทุนฯ 

ขอบคุณครับ

  

ประธานสภาฯ เม่ือมีงบประมาณเขามาเก่ียวของก็ตองมีคณะกรรมการเขามากํากับดูแล       

มีสมาชิกทานใดสงสัยไหมครับ  ถาไมมีก็จะใหสภาฯ เสนอชื่อผูท่ีจะดํารง

ตําแหนงคณะกรรมการฯ  ๒  ทาน  เชิญครับทานจําเริญ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอเสนอนาย

ธัญญา  ประวรรณรัมย  เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับทองถ่ินครับ 

  ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายธุรกิจ อุพลรัมย 

  ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายสิทธิศักดิ์ เนาวสุข 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายธัญญา  ประวรรณรัมย  เปน

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินกรุณายกมือ

ครับ  ขอบคุณครับ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายธัญญา  ประวรรณรัมย  เปนคณะกรรมการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ          

๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๒  เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญทานราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอเสนอนายวิสิฐศักดิ ์       

ตาประโคน  เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถ่ินครับ 

ประธานสภาฯ ผมขอถอนตัวครับ  เชิญทานอุกฤษฎครับ 

นายอุกฤษฎ  สุขเสน   เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายอุกฤษฎ     

สุขเสน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอเสนอนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถ่ินครับ 

  ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายราเมศ ไชยโย 

  ผูรับรองคนท่ี  ๒  นางสาวรตินันท  สุขลวน 

ประธานสภาฯ ผู รั บ รอง ถูกต อ ง   สมาชิ กท าน ใด เห็ นชอบใหนายธุ ร กิจ   อุพลรั มย              

เปนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินกรุณายก

มือครับ  ขอบคุณครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนคณะกรรมการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ          

๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๒  เสียง 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  สมาชิกฯ ไดเสนอชื่อคณะกรรมการ

บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินมา  ๒  ทาน  คือ   

นายธัญญา  ประวรรณรัมย   

นายธุรกิจ  อุพลรัมย   

๓. เรื่องพิจารณาเลือก  และเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิจํานวน  ๒  ทาน       

เปนคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดิน  รอบป  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ เชิญทานเลขาฯ ครับ 
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เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๐๘  มาตราท่ี  ๑๔  บัญญัติไว

วา  ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง  ใหมีหนาท่ี

พิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา  ๑๓  คณะกรรมการนั้นประกอบดวย

บุคคลในทองท่ีดังตอไปนี้   

  ( ๑ ) ในเขตเทศบาลใหมีปลัดจังหวัด  ท่ีดินจังหวัด  นายอําเภอทองท่ี  

เทศมนตรีหนึ่งคน  และผูทรงคุณวุฒิสองคน  ซ่ึงสภาเทศบาลเลือก 

  มีหนังสือแจงมาจากอําเภอ  ใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงรายชื่อ

คณะกรรมการฯ ท้ัง  ๒  ทานท่ีสภาฯ ไดคัดเลือก  เพ่ือรวมเปนคณะกรรมการตี

ราคาปานกลางของท่ีดิน  ซ่ึงเทศบาลตําบลไดรับหนังสือจากอําเภอแจงมา

ดังตอไปนี ้

  ท่ี  บร.  ๐๑๑๘ / ว ๓๙๒๒  ลงวันท่ี  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ดวย

อําเภอเมืองบุรีรัมยไดรับแจงจากจังหวัดบุรีรัมยวา  กระทรวงมหาดไทยแจงวา  

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  มอบหมายให

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังรับความเห็นของเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ในการจัดทําราคาปาน

กลางของท่ีดินข้ึนใหม  แทนการใชราคากลางของท่ีดินท่ีใชอยูในการประเมิน

ภาษีบํารุงทองท่ี  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๒๑ – ๒๕๒๔  เนื่องจากไมสะทอนถึง

ราคาท่ีดินท่ีแทจริงในปจจุบัน  ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  

ดังนั้น  เพ่ือใหการตีราคาปานกลางของท่ีดินในรอบป  พ.ศ.  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗  

มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับป  พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  เปนไป

ดวยความเรียบรอย  และเปนไปในแนวทางเดียวกัน  กรมการปกครองไดแจง

ซักซอมความเขาใจในการตีราคาปานกลางของท่ีดิน  โดยใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินดําเนินการดังนี้ 

๑. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเสนอชื่อบุคคล  เปน

คณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดิน  ในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ตามมาตรา  ๑๔  ( ๒ )  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  

พ.ศ.  ๒๕๐๘  ดังนี้ 

 ๑.๑ ใหผูบริหารทองถ่ิน  หรือคณะผูบริหารทองถ่ิน  มอบหมาย

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือพนักงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีเห็นสมควร  ๑  คน  เพ่ือทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการ เท
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๑๐ 

 

 ๑.๒ ใหสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  คัดเลือกและเสนอชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิ  ๒  คน  ( ควรเลือกและเสนอชื่อผู ท่ีมีความรูดาน

ประเมินทุนทรัพย  หรือนักประเมินทุนทรัพยจากสํานักงานธนารักษ

พ้ืนท่ี )  เปนกรรมการ 

๒. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํารางคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

ตามแบบรางคําสั่งท่ีสงมาดวย  พรอมสงรายงานใหอําเภอภายในวันท่ี  

๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗   

๓. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงเตรียมความพรอมสําหรับการ

กําเนินการตีราคาปานกลางของท่ีดิน  ตามมาตรา  ๑๓  และ  ๑๕  ให

แลวเสร็จ  และสงแบบรายงานการตีราคากลางของท่ีดินในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

เพราะฉะนั้นตําบลบานบัวจึงเสนอธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย  ๑  ทาน    

และหัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางเทศบาลตําบลบานบัว  ๑  ทาน  ก็ขอ

เรียนใหทราบเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยไหมครับ  ถาไมมีก็จะขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทาน

ใดใหความเห็นชอบแตงตั้งธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย  และหัวหนาฝายแบบ

แผนและกอสราง  เปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดิน  

ในรอบป  พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  กรุณายกมือขอบคุณครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแตงตั้งแตงตั้งธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย  และหัวหนาฝายแบบ

แผนและกอสราง  เปนคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดิน  ในรอบป  

พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง            

ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

๔. เรื่องขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๕๗ 

ประธานสภาฯ เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน     

ผมขออนุญาตชี้แจงในฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณ  สืบเนื่องจากคําชี้แจงในเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ในแผนงาน

แผนชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  หมวดรายจายคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมู ท่ี  ๑๐   ( คุมโคกตาหล่ํา )  เนื่องจากพิมพผิดพลาดในสวนเท
ศบ
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รายละเอียดของระยะทางและพ้ืนท่ี  ขอความเดิมนั้นถนนคอนกรีตเสนนี้ยาว  

๓๑๖  เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑,๒๖๔  ตารางเมตร  ราคา  ๗๓๗,๐๐๐  บาท  

รายละเอียดพ้ืนท่ีใหม  ๑,๕๐๔  ตารางเมตร  ระยะทาง  ๓๗๖  เมตร  

งบประมาณเทาเดิม  ๗๓๗,๐๐๐  บาท  จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

รายละเอียดในสวนของพ้ืนท่ีและระยะทาง  ซ่ึงขอความเดิมคือ  โครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  ๑๐  ( คุมโคกตาหล่ํา )  ตั้งจายไว  

๗๓๗,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  ๑๐  

( คุมโคกตาหล่ํา )  ขนาดผิวจราจรกวา  ๔  เมตร  ยาว  ๓๑๖  เมตร  หนา  

๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑,๒๖๔  ตารางเมตร  พรอมวางทอ

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  ๐.๔๐  เมตร  จํานวน  

๑๙  ทอน  รายละเอียดตามท่ีเทศบาลตําบลบานบัวกําหนด  บรรจุไวใน

แผนพัฒนา  ๓  ป  พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  หนา  ๓๗  ลําดับท่ี  ๓๒  ( กอง

ชาง )  ขอความใหมท่ีเปลี่ยนแปลงคือ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูท่ี  ๑๐  ( คุมโคกตาหล่ํา )  ตั้งจายไว  ๗๓๗,๐๐๐  บาท  เพ่ือจาย

เปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  ๑๐  ( คุมโคกตาหล่ํา )  ขนาด

ผิวจราจรกวา  ๔  เมตร  ยาว  ๓๗๖  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี

ไมนอยกวา  ๑,๕๐๔  ตารางเมตร  พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดเสนผานศูนยกลาง  ๐.๔๐  เมตร  จํานวน  ๑๙  ทอน  รายละเอียด

ตามท่ี เทศบาลตําบลบานบัว กําหนด  บรรจุ ไว ในแผนพัฒนา  ๓  ป           

พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  หนา  ๓๗  ลําดับท่ี  ๓๒  ( กองชาง )  ขออนุญาต

ชี้แจงใหสภาฯ ไดพิจารณาแกไขตอไปครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เพราะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการ  ก็จะตองนํามาพิจารณาใหความเห็นชอบในสภาฯ กอน  

เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมมีขอสงสัยคือ  

ทําไมเม่ือวัดพ้ืนท่ีครั้งแรกจึงไดนอยกวาการวัดครั้งท่ี  ๒  ท้ังๆ ท่ีงบประมาณก็

เทาเดิม  ผมคาดวาชางไดทําการวัดคลาดเคลื่อนไปพอสมควร  ผมจึงอยาก

ตําหนิในจุดนี้  เพราะเคยเกิดปญหาเชนนี้หลายครั้งแลว  ก็ขอฝากไวดวยครับ  

ขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  รายละเอียดของ

โครงการท่ีแกไขในป  ๒๕๕๗  เผอิญวาในขณะท่ีประกาศจัดซ้ือจัดจางเกิด

ขอผิดพลาดเรื่องตัวเลข  แตจํานวนพ้ืนท่ีโครงการจริงเทาเดิมทุกอยาง  จึง

จําเปนตองนํามาพิจารณาใหสภาฯ อนุมัติ  ถาหากสภาฯ ไมอนุมัติ  โครงการนี้

จะตกไป  ก็ขอทําความเขาใจกับสมาชิกทุกทานดวยครับ  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ทานนายกฯ ก็ไดชี้แจงใหทราบแลวนะครับวา  งบประมาณ  และขนาดพ้ืนท่ี

ของโครงการกอสรางนั้นไมไดมีการเปลี่ยนแปลง  ยังคงเทาเดิมทุกอยาง  

เพียงแตในการพิมพเอกสารอาจเกิดการพิมพผิดในสวนของตัวเลขเทานั้น  มี

ทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถาไมมีผมก็จะขอมตินะครับ  สมาชิก

ทานใดใหความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๕๗  กรุณายกมือขอบคุณ

ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุ มัติ เปล่ียนแปลงคํา ช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๕๗  ดวยคะแนนเสียง  

เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานเชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  อยากจะ

สอบถามเรื่องของแผนฯ ซ่ึงในวันนี้มีหัวหนากองหลายๆ สวนเขารวมประชุม

ดวย  สิ่งท่ีผมไดอภิปรายไปเม่ือวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  นั้นเพ่ือทํา

ความเขาใจไปพรอมๆ กัน  โดยนําเทศบัญญัติป  ๒๕๕๗  และรางเทศบัญญัติป  

๒๕๕๘  มาอภิปราย  ตัวเลขอาจจะมีการคลาดเคลื่อน  จึงอยากจะถามเปน

ภาพกวางๆ ในแตละกอง  คือ  ในหนาท่ี  ๑๓  ของรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย   ท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๑ ) ประจําป

พุทธศักราช  ๒๕๕๗ วันพุธท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  แตละแผนงาน  

งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเกิดจากอะไร  เพราะเหตุใดดังตอไปนี้ 

 

 เท
ศบ

าล
ตาํ
บล
บ้า
นบั

ว



๑๓ 

 

  แผนงานท่ีงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

   แผนงานบริหารท่ัวไป 

   แผนงานสาธารณสุข 

   แผนงานเคหะและชุมชน 

  แผนงานท่ีงบประมาณลดลง   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

แผนงานการศึกษา 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

แผนงานการเกษตร 

 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ฝายบริหารจะชี้แจงไหมครับ  เชิญทานรองนายกฯ ครับ 

นายเชิดศักดิ์  ผจวบโชค เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมอาจจะไม

สามารถตอบไดทุกอยาง  ขออนุญาตตอบในแบบภาพกวางๆ คือ  งบประมาณ

ท่ีใชในแตละปนั้นยอมไมเทากันตามความจําเปนของแตละแผนงานโดยปกติ  

จึงทําใหตัวเลขนั้นมีการปรับเพ่ิมหรือลดลงใหเหมาะสมกับงบประมาณท่ีไดรับ

การจัดสรร  สําหรับการอภิปรายท่ีทานสมาชิกฯ ไดเสนอเขามาวา  ควรลดหรือ

เพ่ิมหรือคงงบประมาณไวในแตละแผนงานนั้น  ทางผูบริหารยินดีท่ีจะรับฟง

การอภิปราย  เพ่ือนํามาเปนแนวทางปรับปรุงและแกไขใหเหมาะสม  ในการทํา

เทศบัญญัติปตอๆ ไป  สวนการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในข้ันรับ

หลักการนั้นสามารถอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นไดเต็มท่ีครับ  โดยตั้งเปน

ขอสงสัย  และทางฝายบริหารหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของจะไดชี้แจงใหทราบ  

ดังนั้นในการประชุมสภาฯ ครั้งตอๆ ไป  ควรใหหัวหนาแตละกองเขารวม

ประชุมสภาฯ ทุกครั้ง  ถาหัวหนาติดธุระจําเปนก็ใหสงตัวแทนเขารวมประชุม

แทน  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ

  

มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานเชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอสอบถาม

เก่ียวกับการทําแผนประชาคมหมูบาน  ท่ีใหชาวบานเสนอโครงการตามความ

ตองการตามลําดับความสําคัญของแตละหมูบานนั้น  เม่ือถึงเวลาอนุมัติเท
ศบ
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โครงการจริงๆ ไมไดเปนไปตามลําดับความตองการท่ีชาวบานเสนอเขามา  

กลายเปนทุกๆ หมูจะไดรับการอนุมัติโครงการเหมือนกันไปหมด  เชน  ถาเปน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ก็จะเปนโครงการนี้ทุกหมู  ซ่ึงบาง

หมูบานอาจจะยังไมไดตองการโครงการนี้มาอันดับแรก  อีกประเด็นหนึ่งในเทศ

บัญญัตินั้นไดตั้งเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษไวเยอะเหลือเกิน    

จนเม่ือยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลแลว  งบประมาณก็เพ่ิมข้ึนมาประมาณ       

๔๑  ลานบาท  แตแทบไมเหลืองบพัฒนาเลย  จึงอยากฝากใหทานสมาชิกฯ ไว

เปนขอสังเกตครับวา  ท่ีเจาหนาท่ีจัดทําแผนตามระเบียบนั้นมันสมเหตุสมผล

หรือไม  ขอฝากไวเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ หนาท่ีของสมาชิกฯ ก็คือเปนผูตรวจสอบฝายบริหาร  สวนการอนุ มัติ

งบประมาณทําโครงการตามแผนนั้น  ข้ึนอยูกับวางบประมาณท่ีจัดสรรในแตละ

ปนั้นสามารถดําเนินการตามแผนชุมชนลําดับความสําคัญใดไดมากท่ีสุดครับ  

เชน  ในแผนชุมชนลําดับท่ี  ๑  นั้นใชงบประมาณมากกวาท่ีไดรับการจัดสรร  

แตสามารถดําเนินการในแผนฯ ลําดับท่ี  ๒  ได  แผนฯ ลําดับท่ี  ๒  ก็จะไดรับ

การดําเนินการครับ  เชิญทานรองนายกฯ ครับ 

นายเชิดศักดิ์  ผจวบโชค เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในการประชาคม

แผนชุมชนแตละหมูบานนั้น  จะเรียงลําดับโครงการตามความตองการของ

ประชาชน  บางครั้งโครงการลําดับท่ี  ๑  นั้นงบประมาณไมสามารถดําเนินการ

ได  ตัวอยางเชน  หากเลือกโครงการกลุมอาชีพมาเปนลําดับท่ี  ๑  ปรากฏวา  

ไมไดมีการจัดตั้งกลุมข้ึนมาตามความเปนจริง  หรือรวมกลุมกันมาแบบฉุกเฉิน

หลวมๆ  ทําใหฝายบริหารไมสามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ืออุดหนุนโครงการ

ได  จึงจําเปนตองเลือกโครงการในลําดับตอไปท่ีสามารถดําเนินการไดเลยแทน  

สวนงบประมาณ  ๔๑  ลานบาท  ท่ีเทศบาลฯ ไดรับนั้นเปนการประมาณการ  

ยังไม ไดนํ าไปหักคา ใชจ าย ท่ีแทจริ ง   ตั วอยาง  เทศบาลไดประมาณ

การงบประมาณไว  ๑๐๐  ลานบาท  ปรากฏวาตองนําไปหักคาใชจายประจํา  

๙๐  กวาลานบาท  ซ่ึงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนก็จะทําให

คาใชจายนั้นเพ่ิมข้ึนตามไปดวย  ยกเวนวาถาหากคาใชจายไมมีการเพ่ิมข้ึนไป

กวานี้  นั่นก็จะทําใหมีงบประมาณเพ่ิมข้ึนได  ผมขออธิบายแบบกวางๆ ไวเพียง

เทานี้  ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ

  

มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธุรกิจครับ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอเรื่อง

ไมโครโฟน  ในหองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัวเรานี้  ถาหากเปนไปได

อยากจะใหมีไมโครโฟนประจําแกสมาชิกทุกๆ ทาน  จะไดไมลําบากในการเดิน

ไมโครโฟนไปใหแตละทาน  และผูท่ีมีอํานาจในการกํากับการใชไมโครโฟนนั้น

ตองเปนทานประธานสภาฯ  ท่ีสามารถเปดหรือปดไมโครโฟนของแตละทานได  

อีกเรื่องหนึ่งก็อยากฝากใหสมาชิกฯ ทุกทานไดชวยกันศึกษา  ตรวจสอบการใช

งบประมาณตางๆ วาเปนไปตามระเบียบและเหมาะสมหรือไม  ก็ขอฝากเรื่องนี้

ไวดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ก็ขอฝากไปยังฝายบริหารใหชวยพิจารณาตามท่ีทานสมาชิกฯ ไดเสนอดวยนะ

ครับ  อีกเรื่องหนึ่งคือไฟก่ิงตามหมูบานท่ีชํารุด  ยังไมไดรับการซอมแซม  

ชาวบานไดรับความเดือนรอน  อยากใหเรงการดําเนินการซอมแซมดวยครับ  

เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขอฝากเรื่องไฟก่ิง

ตามถนนเสนหนาเทศบาลของเราไวดวยครับ  ชาวบานตองการเปนอยางมาก  

เพราะถนนเสนนี้มืดมากในตอนกลางคืน  อีกเรื่องหนึ่งคือ  เรื่องการออกโฉนด

ท่ีดินของหมูท่ี  ๑๐  บริเวณทําเลโคกเพชร  ซ่ึงไมสามารถออกโฉนดไดเพราะ

เปนท่ีสาธารณะ  แตบางท่ีก็สามารถออกหนังสือ  น.ส.ล.  ได  ชาวบานก็ไดมา

ถามผมวา  ท่ีสาธารณะนั้นอยูตรงไหน  ถาทําหนังสือมาใหชวยตรวจสอบไดไหม

ครับ  เพราะผมไดไปติดตอท่ีดินเพ่ือขอสําเนาเอกสารท่ีสาธารณประโยชนของ

ตําบลบานบัวแลว  ทางท่ีดินแจงวาใหสงหนังสือมาเปนทางการจึงจะสามารถ

สําเนาเอกสารได  ขอบคุณมากครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

ทําเลโคกเพชรถามีหนังสือ  น.ส.ล.  ผมรบกวนใหทานนํามาใหทางเทศบาลดวย

ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนิติกรครับ   

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ทําเลท่ียังมีปญหาใน

เทศบาลตําบลบานบัว  ณ  ตอนนี้ท่ีมีทะเบียนชัดเจน  คือ  ตะโกรายโคกหวาย  

๖,๔๐๐  ไร  หนองคายโคกเพชร  ๒,๕๐๐  ไร  บานบัวโคกเขา  ๔๐๐  ไร  เท
ศบ
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ตะโกรายโคกเขา  ๖,๔๐๐  ไร  บานมวงใตโคกลุมปุก  ๒,๕๐๐  ไร  ยังไมมี

หนั ง สื อ   น . ส .ล .   สํ านั ก ง านตร วจ เ งิ นแผ นดิ นจะล งต รวจสอบ ท่ี

สาธารณประโยชนก็ยังไมมีขอมูลท่ีถูกตองเลยครับ  ท่ีสามารถตรวจสอบไดคือ  

หมูท่ี  ๑๑  หนองหัววัว  มีหนังสือ  น.ส.ล.  ชัดเจน  สําหรับทําเลอ่ืนๆ นั้น  

อาจจะมีเปนภาพแผนท่ีทางอากาศ  ซ่ึงระบุไววาท่ีสาธารณประโยชนอาจจะอยู

บริเวณเหลานี้  และตอนนี้มีแนวทางคือคนหาจากราชกิจจานุเบกษาแยกตําบล  

หลังจากนั้นก็จะมาตรวจสอบวาหมูบานั้นอยูเขตใด  ก็จะสามารถผลักท่ี

สาธารณประโยชนออกไปได  เพราะตําบลบานบัวนั้นติดปญหาคือ  ชื่อทาง

ทะเบียนของท่ีสาธารณะนั้นมีหลายสิบแปลง  แตในความเปนจริงท่ีผมพอจะ

อนุมานไดวามีท่ีสาธารณประโยชนอยูในตําบลบานบัวประมาณ ๖ – ๗  แปลง  

และอาจจะมีพ้ืนท่ีอยูเพียงบางสวนหรือท้ังหมดเลยก็เปนได  เชน  ตะโกรายโคก

เขานี้ไมสามารถระบุไดชัดเจนวาอยูตรงไหน  สามารถระบุไดเพียงแคอยูหลังหมู

ท่ี  ๗  และหมูท่ี  ๔  คาบเก่ียวไปยังหมูท่ี  ๑๗  ไปจนถึงบานหนองใหญ  ตําบล

เสม็ด  ซ่ึงก็ไมมีใครสามารถชี้ชัดได  และเม่ือตนปนี้ยังพบท่ีสาธารณประโยชน

แปลงใหม  คือ  บานมวงใตโคกลุมปุก  และอาจจะพบแปลงใหมๆ ไดอีกเชนกัน  

สวนการขอคัดสําเนาหนังสือ  น.ส.ล.  ท้ังหมดของตําบลบานบัวนั้น  ผมจะทํา

หนังสือขอคัดสําเนาไปท่ีท่ีดิน  เพราะหนังสือ  น.ส.ล.  ท่ีเทศบาลเรามีอยูยังไม

ครบเทาท่ีมีอยู  ณ  ปจจุบัน  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ตําบลบานบัวของเรานั้นก็เปนตําบลเกาแก  และไดมีการแยกตําบลออกไปอีก

หลายตําบลจึงทําใหเกิดปญหาการแยกท่ีสาธารณประโยชนออกไปดวยเชนกัน  

เชิญทานราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  เรื่องทําเลสาธารณประโยชน  

บานมวงใตโคกลุมปุก  ผมไดสอบถามอดีตกํานันตําบลกระสังแลวพบวา     

ทําเลนี้มีอาจจะอยูจริงครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานเลขาครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน    

ผมไดมีโอกาสประชุมรวมกับทางจังหวัดเก่ียวกับการท่ีจะทําใหจังหวัดบุรีรัมย

นั้นเปนเมืองกีฬาโลก  จึงไดนํานําโอกาสนี้มาประชาสัมพันธใหท่ีประชุมสภาฯ 

ทราบ  ซ่ึงปญหาท่ีทางจังหวัดไดแจงใหหนวยงานตางๆ ไดชวยจัดหาคือ  ท่ีพัก

สํารอง  เพราะตอนนี้ท่ีพักไมเพียงพอสําหรับการรองรับนักทองเท่ียวท่ีจะเดินเท
ศบ
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ทางเขามาเท่ียวในจังหวัดบุรีรัมย  ก็ถือเปนโอกาสท่ีดีของทานท่ีมีท่ีดิน       

และเงินทุนสําหรับการลงทุนสรางท่ีพักเ พ่ือรองรับนักทองเท่ียวเหลานี้              

ขอประชาสัมพันธเพียงเทานี้ครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถาไมมีผมขอนัดประชุมครั้งตอไป  

วันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  หองประชุมสภา

เทศบาลตําบลบานบัว  ผมขอเลิกประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

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

 

 

( ลงชื่อ )  ใจเพชร  สราญบุรุษ  ผูจดบันทึกการประชุม 

    ( นายใจเพชร  สราญบุรุษ ) 

                เลขานุการสภาฯ 

 

 

 

( ลงชื่อ )  วิสิฐศักดิ์  ตาประโคน   ผูตรวจรายงานการประชุม 

      ( นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 
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