
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

วันศุกรท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

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

สมาชิกสภาฯ ผูมาประชุม 

๑. นายวิสิฐศักดิ์   ตาประโคน  ประธานสภาฯ เทศบาล ต.บานบัว 

๒. นายเกษม   ศรีรัตน   รองประธานสภาฯ เทศบาล ต.บานบัว 

๓. นายติ๋ง   สารรัมย   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๔. นางสาวรตินันท  สุขลวน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๕. นายราเมศ   ไชยโย   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๖. นายสมชาย   เท่ียงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๗. นายอุกฤษฎ   สุขเสน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๘. นายธัญญา   ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๙. นายธุรกิจ   อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๐. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๑. นายสิทธิศักดิ์   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๒. นางธัญรัศม     พีระพัฒนากรณ  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บานบัว 

สมาชิกสภาฯ ผูไมมาประชุม  

๑. นายจําเริญ   ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

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. นางสาวณฐอร   มุงมี   หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 

๘. นายเดชา   แสงคําพันธ  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

๙. นายธนิส   ปุลันรัมย  ผูชวยนิติกร 

๑๐. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกมาประชุม  ๑๑  ทาน  ลา  ๑  ทาน  คือ  นายจําเริญ  ประโลมรัมย  

สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว  เขต  ๑  ถือวาครบองคประชุมนะครับ  และใน

วันนี้ทางหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  มีเรื่องประชาสัมพันธใหทราบแก

สมาชิกฯ ทุกทานไดรับทราบ  เชิญหัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางครับ 

นายเดชา  แสงคําพันธ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเดชา  

แสงคําพันธ  ตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  ในวันนี้ผมมีเรื่อง

รบกวนฝากทานสมาชิกฯ ไดชวยประชาสัมพันธ  เนื่องจากกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย  ไดมีประกาศกฎกระทรวงใหบังคับใชผังเมืองบุรีรัมย  

พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  

๒๕๖๐  ในประกาศนี้มีผลบังคับใช  คือ  การขออนุญาตสรางบาน  ขุดดิน  ถม

ดิน  จะตองมาขออนุญาตท่ีเทศบาลตําบลบานบัวกอน  โดยจะมีคาใชจายตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนด  สําหรับเอกสารท่ีใชในการขออนุญาต  คือ  สําเนาบัตร

ประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาโฉนดท่ีดิน  แบบแปลนท่ีจะกอสราง  ก็

ขอฝากใหทานสมาชิกฯ ไดชี้แจงใหชาวบานไดรับทราบดวย  ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ถาหากชาวบานไมปฏิบัติตามหลักเกณฑจะมีบทลงโทษอยางไรหรือไม  และใน

สวนท่ีดินท่ีเปนเอกสารสิทธิ์จากดําเนินการอยางไร  เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  หากชาวบานไมปฏิบัติตาม

หลักเกณฑจะมีบทลงโทษในสวนของคาปรับ  และคดีอาญาเก่ียวเนื่อง  การ

ดําเนินการอะไรบางท่ีตองขออนุญาต  ทางกองชางก็จะไดมีการสําเนา

กฎกระทรวง  และกฎหมายท่ีเก่ียวของสงไปใหแตละหมูบานเพ่ือติดประกาศ  

ณ  ศาลากลางหมูบาน  ฝากใหทานสมาชิกฯ ไดประชาสัมพันธใหแกชาวบาน

ไดรับทราบ  วาการจะสรางบาน  ถมดิน  ขุดดิน  จะตองดําเนินการอยางไร  

สามารถเขามาติดตอท่ีเทศบาลไดวาจะตองดําเนินการอยางไรบาง  สวนเรื่อง

ของเอกสารสิทธิ์นั้น  ตาม  พรบ. ควบคุมอาคาร  จะรับแจงในกรณีเปนเอกสาร

ดังตอไปนี้   

  ๑. โฉนดท่ีดิน   

  ๒. น. ส. ๓  



๓ 

 

  ๓. ส. ค. ๑ 

หลักฐานเหลานี้สามารถนํามายื่นไดตามหลักเกณฑ  แตถานอกเหนือจากนี้ตาม

กฎหมายท่ีดินถือวาเปนท่ีปฏิรูปท่ีดิน  ท่ีดินใดก็ตามไมมีหลักฐานใดๆ เลย  ให

สันนิษฐานวาเปนท่ีปฏิรูปท่ีดิน  สมมุติวาท่ีดิน  ๔๐  ไร  มีหลักฐานการ

ครอบครอง  ๓๕  ไร  อีก  ๕  ไร  ใหสันนิษฐานวาเปนท่ีปฏิรูปท่ีดิน  จะไม

สามารถดําเนินการใดๆ ไดแมกระท่ังการเสียภาษีบํารุงทองท่ี  เพราะ

กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือแจงเวียนมาวาไมใหรับเสียภาษีบํารุงทองท่ี 

กรณีท่ีดินท่ีไมมีหลักฐานใดๆ  ก็ขอฝากทานสมาชิกฯ ไดชวยประชาสัมพันธดวย

ครับ  ขอบคุณครับ

  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว สมัยประชุมสามัญ      

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๔  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง     

นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม 

 ๓.๑ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปท่ีผานมาของนายกเทศมนตรี

ตําบลบานบัว  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล

บานบัว  และประชาชนตําบลบานบัวท่ีเคารพทุกทาน  ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  ๑๓  พ.ศ.  ๒๕๕๒  

มาตรา  ๔๘  กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป  บัดนี้  ไดครบ

กําหนดการปฏิบัติงาน  ๑  ปแลว  จึงเห็นควรจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน

ของเทศบาลตําบลบานบัว  ใหไดรับทราบถึงความกาวหนาการดําเนินงานท่ีได

กําหนดไวประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซ่ึงรายงานฉบับนี้จะแสดงให

เห็นภาพรวมท้ังหมดท่ีไดดําเนินการในระยะท่ีผานมา  หวังวารายงานผลการ

ปฏิบัติงานฉบับนี้  จะเปนกลไกลสวนหนึ่งใหสภาเทศบาลตําบลบานบัว      

และประชาชนตําบลบานบัว  ในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน    



๔ 

 

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลบานบัวตอไป  รายละเอียดดัง

เอกสารท่ีไดสงใหกับทุกทาน  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยในคํารายงานของทานนายกฯ ไหมครับ  เชิญทาน

ธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอขอบคุณผาน

ไปยังสภาฯ ท่ีไดมีการสงหนังสือเชิญประชุม  และเอกสารตางๆ  เพ่ือใหสมาชิก

ฯ ไดทําความเขาใจรวมกัน  ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดรายงานผลการปฏิบัติงาน

ในรอบปท่ีผานมาใหสมาชิกฯ ไดทราบเก่ียวกับ  รายรับ  รายจาย  เงินสะสม  

และสถานะทางการเงินของเทศบาลตําบลบานบัวเปนอยางไร  เหมาะสม

หรือไม  ตามนโยบายท่ีทานนายกไดแถลงไวตอสภาเทศบาลบานบัวแหงนี้  ซ่ึง

หนาท่ีของสมาชิกฯ ก็คือการตรวจสอบ  และคอยเติมเต็มการดําเนินงานตาม

นโยบายของฝายบริหาร  สุดทายขอฝากเรื่องการจัดทํารายงานแสดงผลการ

ปฏิบัติงาน  ท่ีไดสงใหแกสมาชิกฯ ทุกทาน  ในสวนของการประมวลภาพผล

การดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม  ประจําป  ๒๕๕๙  ท่ีเปนภาพขาวดํา  ใน

คราวหนาขอใหเปนภาพสี  เพ่ือเปนการทบทวนความทรงจําใหแกสมาชิกฯ ได

ทราบวาในปท่ีผานมามีการดําเนินงานอยางไรบาง  หรือจะใชวิธีการนําเสนอ

ผานสื่อมันติมีเดียตางๆ ก็ได  ก็ขอฝากไวเพียงเทานี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยในคํารายงานของทานนายกฯ ไหมครับ          

ทางเจาหนาท่ีก็ไดสงเอกสารใหทานไดอานรายละเอียดเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตอง  ถาไมมีขอสงสัยก็จะเขาสูเรื่องท่ี  ๒  ตอนะครับ 

๓.๒ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๐  

ประธานสภาฯ ตามมาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  ๑๓ )  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ  

๔  สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกหรือสมัยท่ี  ๑  และวันเริ่มประชุมสมัย

สามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด  สมัยท่ี  ๑  คือวันนี้   วันท่ี  ๑๗  

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐  เหลืออีก  ๓  สมัยท่ีจะตองกําหนดวันประชุม  เชิญทาน 

ราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอเสนอการประชุมสภาฯ  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๒  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 



๕ 

 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  ผมจะ

ขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  

สมัยท่ี  ๒  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

มิถุนายน  ๒๕๖๐  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ   

ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  

เชิญทาน ราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอเสนอการประชุมสภาฯ  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐   

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  ผมจะ

ขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  

สมัยท่ี  ๓  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

สิงหาคม  ๒๕๖๐  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ   

ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔  มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  

เชิญทาน ราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอเสนอการประชุมสภาฯ  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  พฤศจิกายน  

๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  ผมจะ

ขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  

สมัยท่ี  ๔  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  กรุณายกมือ

ครับ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  

ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ เปนอันวาสมาชิกฯ ใหการรับรองการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  คือ 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ คือระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐   

  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ คือระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐   

  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คือระหวางวันท่ี ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 ๓.๓ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ ตามมาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  ๑๓ )  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ  

๔  สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกหรือสมัยท่ี  ๑  และวันเริ่มประชุมสมัย

สามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด  จะกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  

ชวงเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖๑  ก็ได   ซ่ึงตรงกับชวงการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานในรอบปท่ีผานมาของทานนายกฯ  และก็จะกําหนดสมัยประชุม

สามัญท่ีเหลืออีก  ๓  สมัย  เชิญสมาชิกเสนอไดเลยครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขออนุญาต

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอสภาฯ  แหงนี้ครับ  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  

สมัยแรก  ประเด็นท่ีสําคัญคือ  การรายงานผลการปฏิบัติงานของทานนายกฯ 

ในชวงปท่ีผานมา  ซ่ึงในแตละปการปฏิบัติงานจะเริ่มตั้งแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  

ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ในปนั้นๆ  ซ่ึงโดยสวนตัวแลวผมคิดวาการประชุมสภา

สมัยสามัญ  สมัยแรกนั้น  ยังคอนขางลาชา  หากนับจากไตรมาสแรกเปนเดือน

ตุลาคม – ธันวาคม  การรายงานผลการปฏิบัติงานในชวงเดือนกุมภาพันธก็

อาจจะลาชาเกินไป   ผมจึงขอเสนอใหมีการกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ  

สมัยแรกเร็วข้ึน   โดยกําหนดในชวงกลางเดือนมกราคม  กอนท่ีจะมีการ

กําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกของป  ๒๕๖๑  ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานรองนายกฯ ครับ 

นายเชิดศักดิ์  ผจวบโชค เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามระเบียบฯ ได

มีการกําหนดใหในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ  ๔  สมัย  และจะไมสามารถละ

เวนสองเดือนดังตอไปนี้ได  คือ  เดือนกุมภาพันธ  และเดือนสิงหาคม  ผมจึงคิด

วาการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกของป  ๒๕๖๑  ในชวงเดือน

กุมภาพันธ  จึงเหมาะสมแลวครับ  ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิกฯ กําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปพุทธศักราช  

๒๕๖๐  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอการ

ประชุมสภาฯ  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๐  

คือ  ระหวางวันท่ี  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑ – วันท่ี  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  ผมจะ

ขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑๕  มกราคม  

๒๕๖๑ – วันท่ี  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑  

คือ  ระหวางวันท่ี  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑ – วันท่ี  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  

ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  

เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ในชวงนี้ไฟก่ิงท่ีไดมีการติดตั้งในตําบลบานบัวนั้นเกิดการขัดของ  ทําใหไฟดับ

คอนขางบอย  หากทานสมาชิกฯ พบปญหาดังกลาว  ก็ขอฝากแจงไปยังทาน

ผูนําหมูบาน  หรือแจงโดยตรงเขามาท่ีเทศบาลไดเลยนะครับ  ทางเทศบาลจะ

ไดดําเนินการซอมแซมและแกไข  และเรื่องถังขยะตอนนี้ทราบวายังไมเพียงพอ

ตอความตองการในตําบลบานบัว  ขอฝากไปยังฝายบริหารไดพิจารณาจัดสรร

เพ่ิมเติมดวยครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทาน

ธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอแลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็นในสภาฯ แหงนี้ครับ  เรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอย  ขณะนี้เทศบาล

ตําบลบานบัวก็มีรถจัดเก็บขยะแลว  ทําใหตําบลบานบัวของเราเกิดความ

สะอาดมากข้ึน  แตในการจัดเก็บขยะเหลานี้ก็ทําใหเกิดคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน

เชนกัน  และเม่ือเราเพ่ิมจํานวนถังขยะก็จะทําใหขยะเพ่ิมมากข้ึน  สงผลให

ตนทุนหรือคาใชจายในการจัดเก็บขยะก็จะเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย  อีกท้ัง

ชาวบานบางทานนั้นไมไดมีการคัดแยกขยะกอนท้ิง  การจัดเก็บขยะจึงมีความ

ลําบาก  เราจึงควรชวยกันคิด  และหาทางสรางจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ
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กอนท้ิงใหเกิดข้ึน  ผมไดมีการสอบถามและพูดคุย  แลกเปลี่ยนกับทางเทศบาล

เมือง  จังหวัดบุรีรัมย  พบวา  เทศบาลเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  ไดมีการสราง

จิตสํานึกใหเกิดข้ึนกับประชาชนในการคัดแยกขยะกอนท้ิง  และนํามาท้ิงเปน

ชวงเวลาตามชวงท่ีรถเก็บขยะจะมาดําเนินการเก็บ  ผมเคยสอบถามไปยัง

สมาชิก  อสม.  ก็พบวาอยากใหมีการจัดหาถังขยะใหทุกหลังคาเรือนในตําบล

บานบัว  เพ่ือความสะดวกในการท้ิงขยะ  ซ่ึงผมคิดวาเปนไปไมได  เพราะเขา

ไมไดคํานึงถึงเรื่องตนทุนหรือคาใชจายตางๆ ท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนในภายหลัง  โดย

คิดเพียงวาเม่ือจายคาจัดเก็บขยะแลวจะตองมีท่ีท้ิงขยะท่ีสะดวก  หากทาน

สมาชิกฯ ไดชวยกันสรางจิตสํานึกใหเกิดข้ึนกับชาวบาน ในตําบลบานบัว  

เก่ียวกับการคัดแยกขยะกอนท้ิง  ผมคิดวาก็จะสามารถชวยใหเทศบาลตําบล

บานบัวนั้นสามารถลดตนทุนหรือคาใชจายในการจัดเก็บขยะลงได  เม่ือ

สามารถลดคาใชจายลงไดก็จะสงผลใหมีงบประมาณในการพัฒนาตําบลเพ่ิม

มากข้ึน  ผมก็ขอแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นแตเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ จากท่ีทานธัญญาไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นก็ถือเปนความคิดท่ีดีนะครับ  เม่ือ

สามารถลดคาใชจายลงไดก็จะสงผลใหมีงบประมาณในการพัฒนาตําบลเพ่ิม

มากข้ึน  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  เชิญทานอุกฤษฎครับ 

นายอุกฤษฎ  สุขเสน เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายอุกฤษฎ     

สุขเสน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขอสอบถามเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงระบบการจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุและผูพิการครับ  ทราบมา

วาจะมีการเปลี่ยนไปใชวิธีการจายเบี้ยยังชีพฯ ผานทางบัญชีธนาคารโดยตรง

ใหแกผูสูงอายุและผูพิการ  จึงอยากทราบข้ันตอนและวิธีการครับ  เพ่ือจะได

นําไปแจงใหชาวบานไดรับทราบตอไป  และจะเริ่มใชไดเม่ือไหร  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาฝายพัฒนาชุมชนครับ 

นางสาวณฐอร  มุงมี เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาว  

ณฐอร  มุงมี  ตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาชุมชน  การเปลี่ยนแปลงระบบการ

จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการนั้น  เปนนโยบายจากรัฐบาล  โดยจะใช

วิธีการโอนผานบัญชีพรอมเพย  ซ่ึงไดมีการติดตอกับธนาคารท่ีจะเปดบัญชีแลว  

โดยทางธนาคารจะไมคิดคาเปดบัญชี  แตจะมีการเก็บคาบัตรเอทีเอ็มปละ  

๓๐๐  บาท  แตหากทานใดไมสะดวกทําบัตรเอทีเอ็มก็ไมตองเสียคาใชจายใน

สวนนี้คะ  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ มีทานใดมีขอสงสัยไหมครับเชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ถาหากผูสูงอายุหรือผู



๙ 

 

พิการเหลานั้นมีเลขท่ีบัญชีเดิมอยูแลว  สามารถใชเลขท่ีบัญชีท่ีมีอยูเดิมเลยได

หรือไม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาฝายพัฒนาชุมชนครับ 

นางสาวณฐอร  มุงมี เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาว  

ณฐอร  มุงมี  ตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาชุมชน  ถาหากทานใดท่ีมีเลขท่ีบัญชี

เดิมอยูแลว  ก็ใหถายสําเนาสมุดบัญชีพรอมท้ังแนบเบอรโทรศัพทมาดวยคะ  

เพราะจําเปนท่ีจะตองใชในการเปดบัญชีพรอมเพย  และถาหากไมตองการท่ีจะ

ทําบัตรเอทีเอ็มก็ไมจําเปนท่ีตองเสียคาใชจายอีก  ๓๐๐  บาทคะ  เพราะเปด

บัญชีพรอมเพยไมเสียคาใชจายอยูแลว  แตถาไมมีการทําบัตรเอทีเอ็ม  เวลา

ผูสูงอายุหรือผูพิการจะไปทําการถอนเงินจะลําบากหรือเปลา  เพราะจะตองไป

ถอนเงินท่ีเคานเตอรเทานั้นหากไมมีบัตรเอทีเอ็ม  และการใชบัตรประชาชน

สําหรับเปดบัญชีนั้น  ถาหากหมดอายุก็จําเปนท่ีจะตองถายบัตรประชาชนใหม

นะคะ  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

ขอชี้แจงเรื่องขยะมูลฝอยนะคะ  เม่ือวานไดไปประชุมแทนทานปลัดท่ีจังหวัด  

เรื่องขยะมูลฝอยนี้เปนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยบูรณาการกับกรม

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือท่ีจะใหประเทศไทยไร

ขยะ  ตามแนวประชารัฐ  ระยะเวลาหนึ่งป  โดยใชหลักการ 3Rs  คือ  ใชนอย  

ใชซํ้า  และนํากลับมาใชใหม  โดยมีเปาหมาย  คือ  ในภาพรวมใหลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยในแตละทองถ่ิน  โดยอันดับแรกตองใหทางเทศบาลฯ แตงตั้ง

คณะกรรมการ  เพ่ือประชุมประชาคมชี้แจงประชาชนในหมูบาน  โดยเทศบาล

จะมีการประชุมและกําหนดวันท่ีจะดําเนินการประชุมประชาคมอีกครั้งคะ  

ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ นโยบายดังกลาวเปนนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับ เพ่ือตองการลดปริมาณ

ขยะมูลฝอย  โดยใชหลักการ 3Rs  คือ  ใชนอย  ใชซํ้า  และนํากลับมาใชใหม  

มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ในการประชุม

สภาฯ ครั้งหนา  อยากใหมีการชี้แจงเก่ียวกับคาใชจายในการจัดเก็บขยะ     

มูลฝอย  เพ่ือจะไดนําไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการตอไป  ประเด็นท่ี

ทานธุรกิจไดสอบถามนั้นถือเปนประเด็นท่ีดีครับ  เพราะบางทานก็ยังไมทราบ

วาทําไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงการจายเบี้ยยังชีพฯ  เม่ือไดสอบถามในสภาฯ จึง



๑๐ 

 

พบวาเปนนโยบายมาจากรัฐบาล  ทําใหเราไดรับความชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึง

ชวงแรกของการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีความลําบากหนอย  แตผมเชื่อวาตอไปก็

คงจะดีข้ึนครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ก็ขอฝากทานสมาชิกฯ ไดชวยชี้แจงใหกับชาวบานไดรับทราบตอไปดวยนะครับ  

มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถาไมมี  การประชุมในวันนี้ผมก็ตอง

ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  และเจาหนาท่ีทุกทานท่ีรวมประชุมใน

วันนี้  ขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

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