
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๒  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

วันศุกรท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

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. นายชัยพงศ   เท่ียงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๘. นายอุกฤษฎ   สุขเสน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

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. นายธัญญา   ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

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. นายพิสิทธิ์   ธณเตชทัต  ปลัดเทศบาลตําบลบานบัว 

๗. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๘. นายณภัทร   โฆษิตอัมพรเสนีย  ผูอํานวยการกองการศึกษา 



๒ 

 

๙. นายเดชา   แสงคําพันธ  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

๑๐. นายธนิส   ปุลันรัมย  ผูชวยนิติกร 

๑๑. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เ ม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว        

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๒  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑     

วันพุธท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกมาประชุม  ๑๑  ทาน  ลา  ๑  ทาน  คือ  นายธัญญา  ประวรรณ

รัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว  เขต  ๒  ถือวาครบองคประชุมครับ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว สมัยประชุมวิสามัญสมัยท่ี  

๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑  วันพฤหัสบดี ท่ี  ๕  

เมษายน  ๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง     

นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม 

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระหวางวันท่ี  1  ตุลาคม  
2560 - 31  มีนาคม  2561 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล

บานบัว  และประชาชนตําบลบานบัว ท่ีเคารพทุกทาน  ดวยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ( ฉบับท่ี  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ขอ  30 ( 5 )  กําหนดใหผูบริหาร



๓ 

 

ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบ  อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลบานบัว  จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ  การใชจาย  และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ในรอบปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ระหวาง
วันท่ี  1  ตุลาคม  2560 - 31  มีนาคม  2561  มา  เพ่ือใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลบานบัว  
รายละเอียดดังเอกสารท่ีไดสงใหกับทุกทาน  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบใหม  กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผล

การติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน  
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบ  อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป  จากเดิมจะประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป  ขอเชิญหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณไดอธิบายถึงอํานาจหนาท่ี  

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือสรางความ

เขาใจใหกับสมาชิกฯ ในหองประชุมไดรับทราบดวยครับ 

นางสาววณิชชา  บัตรรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาว

วณิชชา  บัตรรัมย  ตําแหนงหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมถึง  ( ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ.  2559  
ขอ  29   กําหนดวา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี ้

   (๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการ  ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

   (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว



๔ 

 

เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

  (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 

ผูบริหารทอง ถ่ินเสนอผลการติดตามและประเ มินผลตอสภาทอง ถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป  รายละเอียดดังเอกสารท่ีไดสง

ใหกับทุกทาน  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาไหมครับ  ถาไมมีถือวาสภาฯ ใหความเห็นชอบการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้นะครับ  เขาสูระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง
อ่ืนๆ ตอครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ สําหรับเอกสารเพ่ิมเติมท่ีไดแจกใหแกสมาชิกฯ ในหองประชุมนี้  ขอเชิญทาน

เชิญทานผูชวยนิติกรอธิบายเพ่ิมเติมดวยครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  เอกสารเพ่ิมเติมท่ีไดแจก

ใหแกสมาชิกฯ  จะเปนกําหนดการของคณะวิทยากรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบุรีรัมย  จะมาบรรยายหรือสาธิตการ
ใชเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งระบบใหม  ซ่ึงในการเลือกตั้งครั้งตอไปอาจจะมี
แนวโนมในการใชเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งควบคูกับคูหาการเลือกต้ังแบบปกต ิ 
ดังนั้น  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบุรีรัมย  จึงมี
กําหนดการท่ีจะมาสาธิตใหกับสมาชิกสภาเทศบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  โดยกําหนดการมาบรรยายหรือสาธิตของ
เทศบาลตําบลบานบัว  คือวันท่ี  6  มิถุนายน  2561  เวลา  10.00  น. - 
12.00  น.  สถานท่ี  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  จึงขอเรียน

เชิญทานผูบริหารทุกทานและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ไดเขารับฟง
บรรยายหรือสาธิตในครั้งนี้ดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เรียนเชิญผูบริหารทุกทานและสมาชิกฯ  เขาฟงการบรรยายหรือสาธิตจาก

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบุรีรัมย  และขอฝากใหทาน



๕ 

 

สมาชิกฯ ไดประชาสัมพันธใหกับผูท่ีสนใจเขาฟงการบรรยายหรือสาธิตดวยนะ
ครับ  ในวันท่ี  6  มิถุนายน  2561  เวลา  10.00  น. - 12.00  น.  
สถานท่ี  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ขอเนนย้ําใหสมาชิกฯ เขา

รับฟงการบรรยายหรือสาธิตทุกทาน  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
ไหมครับ  เชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  สืบเนื่องจากการท่ี

กระผมไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานโคกระกา 
และรวมประชุมกับทางฝายบริหารของสถานศึกษาโรงเรียนบานโคกระกา  ได
ดําเนินการตรวจตราการเรียนการสอนรวมกับนายชนาวุฒิ   ทรงรัมย  
ผู อํานวยการโรงเรียนบานโคกระกา  อาคารเรียนหลังใหมมีการติดต้ัง
อินเตอรเน็ต  ทีวีจอใหญทุกหอง  ซ่ึงการดําเนินการปรับปรุงในครั้งนี้อาศัย
งบประมาณจากหลายทานโดยไมไดใชงบจากทางราชการ  และในชวงเดือน
ธันวาคม  2561  จะเปนชวงท่ีโรงเรียนบานโคกระกามีอายุครบ  60  ป  ทาน
ผูอํานวยการจึงไดเตรียมดําเนินการตั้งกองผาปาเพ่ือการศึกษา  คืนสูเหยาศิษย
เกาเขียวแดง  ครบรอบ  60  ปโรงเรียนบานโคกระกา  จึงขอบอกบุญมายัง
เพ่ือนสมาชิกฯ ในสภาฯ แหงนี้  และทานผูอํานวยการก็จะไดเขามาพบทางฝาย
บริหารดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง  จึงขออนุญาตนํารายชื่อของฝายบริหาร  สมาชิก
ฯ  รวมถึงเจาหนาท่ีในเทศบาลตําบลบานบัว  รวมตั้งกองผาปาในครั้งนี้  และ
ขอสอบถามอีกเรื่องหนึ่ง  คือ  เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบานบัว  
เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน  เงินอุดหนุนสวนนี้จะถูกโอนหลังจาก
ท่ีเปดเรียนไปไดระยะเวลาประมาณครึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือน  จึงอยากสอบถามไป
ยังฝายบริหารวา  เพราะเหตุใดถึงลาชา  และขณะนี้ทางโรงเรียนบานโคกระกา
ไดมีการจางรถรับสงใหแกเด็กนักเรียน  โดยหารคาจางรถรับสงกับผูปกครองกัน
คนละครึ่ง  มีการจางครูภาษาอังกฤษมาเพ่ิมเพ่ือสอนเด็กนักเรียน  ถือเปนเรื่อง
ดีกับระบบการศึกษาในตําบลของเรา  ผมจึงอยากเลาสูกันฟง  อะไรท่ีไมดีก็
ตักเตือนกัน  โดยเฉพาะครูทานใดท่ีประพฤติตัวไมเหมาะสม  ก็ตักเตือนกันใน
เบื้องตน  สวนของผมก็จะพยายามเพ่ือพัฒนาตําบลของเราใหดี ท่ีสุด  
ขอขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชวยสนับสนุนโรงเรียนในตําบลบานบัว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ก็เปนสิ่งดีดีท่ีทานสมาชิกฯ ไดมาเลาสูกันฟงในวันนี้  มีสมาชิกทานใดจะแสดง

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ  

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอหารือกับ

สภาเรื่องแรก  คือ  เรื่องกลองวงจรปด  ทางเทศบาลฯ มีการตรวจสอบ
บํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอหรือไม  เพราะเม่ือวันท่ี  11  พฤษภาคม  2561  
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มีเหตุการณลักขโมยมิเตอรน้ําประปาเกิดข้ึนท่ีบานดอนใหญ  ผมจึงไดมาขอ
ตรวจสอบกลองวงจรปดท่ีเทศบาลฯ ก็พบวา  กลองวงจรปดบริเวณบานดอน
ใหญมันไมสามารถใชงานไดตามปกติ  จึงอยากใหแกไขปญหานี้ดวยครับ  เรื่อง
ท่ีสอง  ขอฝากไปยังฝายบริหารใหชวยเตรียมการปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนในปนีด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอฝากไปยังผูท่ีเก่ียวของไดชวยตรวจสอบและแกไขดวยนะครับ  เพราะกลอง

วงจรปดก็ควรท่ีจะสามารถใชงานไดตลอด  24  ชั่วโมง  เชิญเชิญหัวหนาฝาย

แผนงานและงบประมาณครับ 

นางสาววณิชชา  บัตรรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาว

วณิชชา  บัตรรัมย  ตําแหนงหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  ในสวนของ

กลองวงจรปดอยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัด  เม่ือมีผูมารองขอดูกลอง  
ทางเทศบาลฯ ก็จะดําเนินการเปดวิดีโอยอนหลังใหไดใช  และมีการตรวจสอบ
การทํางานกลองวงจรปดอยูเปนประจํา  เม่ือพบวากลองตัวใดไมทํางานก็
จะแจงชางเขามาทําการซอมแซมเพ่ือใหใชงานไดตามปกติ  สวนเรื่องความ
ลาชาในการโอนเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบานบัว  เพ่ือจายเปน
คาสนับสนุนอาหารกลางวันใหแตละโรงเรียน  กองคลังไดแจงวา  ข้ึนอยูกับ
บุคลากรของแตละโรงเรียน  วาจะมีการสงหนังสือแจงยอดจํานวนนักเรียน 
มายังกองการศึกษาเม่ือใด  และกองการศึกษาก็จะไดกําเนินการตอไปคะ  
ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ ขอฝากใหชวยเรงดําเนินการแกไขกลองวงจรปดดวยครับ  สวนปญหาอุทกภัยก็

ขอฝากไปยังฝายบริหารใหชวยเตรียมการดวยครับ  มีสมาชิกทานใดจะแสดง

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ  

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอสอบถาม

เรื่องการออกแบบโรงจอดรถของเทศบาลตําบลบานบัวท่ีไดรับความเสียหาย
ชวงท่ีผานมา  มีออกแบบท่ีไดมาตรฐานหรือไม  ขอฝากใหชวยตรวจสอบ
มาตรฐานดวย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญผูอํานวยการกอง

การศึกษาครับ  

นายณภัทร  โฆษิตอัมพรเสนีย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายณภัทร  โฆษิตอัมพรเสนีย  ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา  

เรื่องเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบานบัว  เพ่ือจายเปนคา
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สนับสนุนอาหารกลางวันใหแตละโรงเรียน  งบประมาณสวนนี้เปนงบมาจาก
ทางกรมฯ ท่ีจะโอนมาใหเทศบาลตําบลบานบัว  จากนั้นเทศบาลตําบลบานบัว
ก็จะโอนตอไปยังโรงเรียน  ซ่ึงในชวงท่ีเปดการศึกษาใหม  จํานวนเด็กนักเรียน
จะยังไมคงท่ี  ซ่ึงจํานวนเด็กนักเรียนจะคงท่ีประมาณวันท่ี  10  มิถุนายน  
จากนั้นโรงเรียนแตละแหงก็จะตองรายงานจํานวนเด็กนักเรียนมาใหเทศบาล
ตําบลบานบัวไดรับทราบ  และทําโครงการเสนอมายังเทศบาลตําบลบานบัว  
ถึงจะสามารถอนุมัติเงินอุดหนุนในสวนนี้ได  ปญหาความลาชาท่ีเกิดข้ึนนี้  ผมก็
ไดชี้แจงไปยังฝายบริหารแตละโรงเรียนเรียบรอยแลวครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางไดชวยอธิบายเพ่ิมเติมครับ 

นายเดชา  แสงคําพันธ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเดชา     

แสงคําพันธ  ตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  ในฐานะผูออกแบบ

โรงจอดรถ  การออกแบบนี้ออกแบบตามมาตรฐานครับ  แตจากเหตุการณท่ี
เกิดข้ึน  ซ่ึงกําลังอยูในระหวางการดําเนินการกอสรางท่ียังไมเรียบรอย  พายุก็
เขาเสียกอนจึงทําใหโรงจอดรถท่ียังอยูในระหวางการดําเนินการกอสรางเกิด
ความเสียหาย  การแกไขในตอนนี้ไดแจงไปยังผูรับเหมาใหซอมแซมและ
ปรับปรุงใหแข็งแรงกวาเดิมครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับเชิญเชิญทานติ๋งครับ 

นายติ๋ง  สารรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายติ๋ง  สารรัมย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอสอบถามเรื่องการซอมแซม

ถนนเสนตําบลบานบัว – ลุมปุก  ซ่ึงอยูในการควบคุมของ  อบจ. บุรีรัมย  เรา
จะสามารถดําเนินการไดอยางไรบางครับ  เพราะชาวบานหลายทานก็ได
รองเรียนมาถึงปญหาถนนท่ีเสียหาย  และไฟก่ิงท่ีชํารุดบริเวณบานหนองคาย  
ขอฝากใหดําเนินการซอมแซมดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางไดชวยอธิบายเพ่ิมเติมครับ 

นายเดชา  แสงคําพันธ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเดชา     

แสงคําพันธ  ตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  สําหรับไฟก่ิงท่ีชํารุดนี้  

ผมคาดวานาจะเปนไฟก่ิงท่ีเปนงบของ  อบจ. บุรีรัมย  ใชไหมครับ  ทาง
เทศบาลฯ จึงยังไมไดเขาไปดําเนินการซอมแซม  แตไดสงหนังสือแจงไปยัง  
อบจ. บุรีรัมย  เรียบรอยแลวครับ  สวนปญหาถนนเสนบานบัว – หนองทะลอก  
อบจ. บุรีรัมย  ไดแจงใหมาทําการสํารวจถนนเสนนี้ ท่ีมีปญหา  แตก็ยังไม
สามารถทราบระยะเวลาท่ีทาง  อบจ. บุรีรัมย  จะมาดําเนินการแกไขใหไดครับ  
ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ไฟก่ิงท่ีชํารุดของ  อบจ. บุรีรัมย  ทางเทศบาลฯ ก็ไดสงหนังสือแจงไปยัง  อบจ. 

บุรีรัมย  เรียบรอยแลวครับ  ก็ตองรอให  อบจ. บุรีรัมย  มาดําเนินการแกไข  
แตก็ยังไมสามารถทราบระยะเวลาท่ีทาง  อบจ. บุรีรัมย  จะมาดําเนินการแกไข
ใหไดครับ  แตถาหากเปนไฟก่ิงท่ีเทศบาลตําบลบานบัวเปนผูดูแลนี้  เม่ือเกิด
การเสียหายหรือชํารุด  ทางเทศบาลฯ ก็จะรีบออกไปดําเนินการแกไข  สวน
ถนนท่ีชํารุดก็ขอฝากทางกองชั่งไดชวยติดตามสอบถามไปยัง  อบจ. บุรีรัมย  
วาจะสามารถดําเนินการแกไขไดอยางไร  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหม

ครับเชิญทานราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขออภิปรายเก่ียวกับถนนเสน
บานบัว – หนองทะลอก  ท่ีเปนงบ  อบจ. บุรีรัมย  ทาง  อบต. ลุมปุก  ไดแจง
ไปยัง  อบจ. บุรีรัมย  ใหดําเนินการซอมแซมถนนเสนนี้  ทาง  อบจ. บุรีรัมย  
จึงไดแจงใหทางเทศบาลบานบัวใหสํารวจถนนเสนนี้โดยดําเนินการออก
ประชาคมแตละหมูบานท่ีอยูติดถนนเสนนี้  แตก็ยังไมสามารถระบุไดวาจะ
สามารถซอมแซมไดเม่ือใดครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขณะนี้การดําเนินการซอมแซมถนนเสนนี้ก็ยังไมสามารถหาขอสรุปได  ก็จะตอง

ประสานตอไปยัง  อบจ. บุรีรัมย  วาจะสามารถดําเนินการซอมแซมไดหรือไม  
อยางไร  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับเชิญทานเชิญทาน

จําเริญครับ  

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ปญหารถขนดินท่ี

วิ่งในตําบลบานบัวและกอใหเกิดความเสียหายแกถนน จะสามารถแกไขปญหา
ไดอยางไรบางครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานปลัดครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ท่ีเคารพทุกทานครับ  ทางเทศบาลฯ มิได

นิ่งนอนใจเก่ียวกับปญหารถขนดินท่ีวิ่งอยูในตําบลบานบัว  ทางเทศบาลฯ ไดรับ
เรื่องรองเรียนจากชาวบานเก่ียวกับปญหานี้  จึงแจงใหกองชางและผูชวยนิติกร

ไดลงพ้ืนท่ีไปตรวจสอบ  และจะตองประสานไปยังผูใหญบานเพ่ือพูดคุยกับ
ผูประกอบการในเบื้องตนวามีการขออนุญาตอยางถูกตองหรือไม  เพ่ือจะได
หาทางออกในการแกไขปญหาเหลานี้ดวยกันครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถาไมมี  ในวันท่ี  6  มิถุนายน  2561  

เวลา  10.00  น. - 12.00  น.  สถานท่ี  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบล



๙ 

 

บานบัว  ขอเนนย้ําใหสมาชิกฯ ทุกทาน  เขารับฟงการบรรยายหรือสาธิตจาก

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบุรีรัมย  เก่ียวกับการใช
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งระบบใหม  การประชุมในวันนี้ผมก็ตองขอขอบคุณ

คณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  และเจาหนาท่ีทุกทานท่ีรวมประชุมในวันนี้  ขอปด

ประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

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

 

( ลงชื่อ )             ผูจดบันทึกการประชุม 
     ( นางธัญรัศม  พีระพัฒนากรณ ) 

             เลขานุการสภาฯ 

 

( ลงชื่อ )         ผูตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 ( นายธัญญา  ประวรรณรัมย ) ประธานกรรมการ 

 

  ( นางสาวรตินันท  สุขลวน ) กรรมการ 

 

 ( นายธุรกิจ  อุพลรัมย )  เลขานุการ 

 

 

 


