
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

วันศุกรท่ี  ๙  กุมภาพันธ  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. 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.บานบวั เขต ๒ 

๑๑. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๒. นายสิทธิศักดิ์   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๓. นางธัญรัศม     พีระพัฒนากรณ  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บานบัว 

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. นายเดชา   แสงคําพันธ  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

๘. นางนรารัตน   ยืนยง   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

๙. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

 

 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เ ม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว        

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑     

วันศุกรท่ี  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกมาประชุม  ๑๒  ทาน  ถือวาครบองคประชุมครับ  ในวันอาทิตยท่ี  

๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  จะมีการจัดงานบุรีรัมยมาราธอนข้ึน  และเทศบาล

ตําบลบานบัวจะมีการตั้งจุดเชียรเพ่ือใหกําลังใจแกนักวิ่งตามจุดตางๆ  เพราะ

เสนทางการวิ่งบุรีรัมยมาราธอนบางสวนอยูในเขตเทศบาลตําบลบานบัว  ทาง

ทานนายกฯ ก็ไดมีการออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําจุดเชียรในแตละจุด

แลว  ก็ขอความรวมมือใหทานสมาชิกฯ ไดรวมใหกําลังใจกับนักวิ่งมาราธอนท่ี

จะมาจากท่ัวประเทศ  อีกท้ังยังมีนักวิ่งจากตางประเทศมารวมวิ่ง  ตามจุดเชียร

ตางๆ ท่ีกําหนดไวดวยครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  

๔   (  ครั้ ง ท่ี   ๑  )   ประจํ าป พุทธศั ก ร าช   ๒๕๖๐   วั น อั งคาร ท่ี                

๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง     

นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม 

 ๔.๑ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล

บานบัว  และประชาชนตําบลบานบัวท่ีเคารพทุกทาน  ตามพระราชบัญญัติ

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



๓ 

 

มาตรา  ๔๘  กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป  บัดนี้  ไดครบ

กําหนดการปฏิบัติงาน  ๑  ปแลว  จึงเห็นควรจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน

ของเทศบาลตําบลบานบัว  ใหไดรับทราบถึงความกาวหนาการดําเนินงานท่ีได

กําหนดไวประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซ่ึงรายงานฉบับนี้จะแสดงให

เห็นภาพรวมท้ังหมดท่ีไดดําเนินการในระยะท่ีผานมา  หวังวารายงานผลการ

ปฏิบัติงานฉบับนี้  จะเปนกลไกลสวนหนึ่งใหสภาเทศบาลตําบลบานบัว      

และประชาชนตําบลบานบัว  ในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน    

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลบานบัวตอไป  รายละเอียด         

ดังเอกสารท่ีไดสงใหกับทุกทาน  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัย  หรือจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการรายงานผล

การดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ของทานนายกฯ ไหมครับ  

เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  กอนอ่ืนก็ขอ  

ชื่นชมและขอขอบคุณผานไปยังสภาฯ ท่ีไดมีการสงหนังสือเชิญประชุม  และ

เอกสารตางๆ  เพ่ือใหสมาชิกฯ ไดทําความเขาใจรวมกัน  ขอบคุณฝายบริหารท่ี

ไดรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ใหสมาชิกฯ 

ไดทราบ  ตามนโยบายท่ีทานนายกไดแถลงไวตอสภาเทศบาลบานบัวแหงนี้  ซ่ึง

หนาท่ีของสมาชิกฯ ก็คือการตรวจสอบ  และคอยเติมเต็มการดําเนินงานตาม

นโยบายของฝายบริหาร  ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลบานบัวท่ี

ทานนายกไดแถลงไว  กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว  

๕  ยุทธศาสตร  คือ 

   ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  ดานการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 การจัดทํางบประมาณ  ผูบริหารเทศบาลตําบลบานบัว  ไดประกาศใชเทศ

บัญญัติงบประมาณ  เม่ือวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู



๔ 

 

ในเทศบัญญัติงบประมาณ  จํานวน  ๘๙  โครงการ  งบประมาณ  

๓๕,๑๗๗,๖๐๔  บาท  

แตเม่ือพิจารณารายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ป  ๒๕๖๐  จะพบวามี  ยังมี

การลงนามสัญญาไมครบตามยุทธศาสตรท้ัง  ๕  ดาน  มีการลงนามสัญญา

เพียง  ๓  ดานเทานั้น  คือ  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  และดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  โดยท่ีดานการพัฒนา

เศรษฐกิจ  และดานการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดลอม  ยังไมมีการลงนามใน

สัญญาเลย  โดยท่ี 

 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  มีการลงนามสัญญาท้ังสิ้นจํานวน  ๐  โครงการ  

คิดเปนรอยละ  ๐.๐๐  เม่ือเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินการท้ังหมด 

 ดานการบริหารทรัพยากรส่ิงแวดลอม  มีการลงนามสัญญาท้ังสิ้นจํานวน  

๐  โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๐.๐๐  เม่ือเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินการ

ท้ังหมด 

 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีการลงนามสัญญาท้ังสิ้นจํานวน  ๘  

โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๔.๕๗  เม่ือเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินการ

ท้ังหมด 

 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีการลงนามสัญญาท้ังสิ้นจํานวน  ๒๗  

โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๑๔.๔๖  เม่ือเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินการ

ท้ังหมด 

 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  มีการลงนามสัญญาท้ังสิ้นจํานวน  ๕  

โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๐.๐๙  เม่ือเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินการ

ท้ังหมด   

การใชจายงบประมาณ  จากจํานวนโครงการท่ีบรรจุอยูในเทศบัญญัติ

งบประมาณ  จํานวน  ๘๙  โครงการ  เทศบาลตําบลบานบัว  มีการใชจาย

งบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ  โดยไดมีการกอ

หนี้ผูกพัน / ลงนามในสัญญา  รวม  ๔๐  โครงการ  จํานวนเงิน  

๑๙,๑๒๒,๙๗๓  บาท  มีการเบิกจายงบประมาณ  จํานวน  ๔๐  โครงการ  

จํานวนเงิน  ๑๙,๑๒๒,๙๗๓  ลานบาท   



๕ 

 

โครงการเหลานี้เปนประโยชนท่ีลงไปสูตําบลบานบัวของเรา  ผมเชื่อม่ันวา

งบประมาณท่ีดําเนินการท้ังหมดนี้ไดดําเนินการตามแนวทางท่ีถูกตองท้ังหมด

ครับ   สิ่ ง ท่ีจะขอเติม เต็ม เ พ่ือประโยชน ในอนาคต  หากสามารถส ง

เอกสารรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพ่ือให

สมาชิกฯ ไดสามารถศึกษาในรายละเอียดตางๆ พรอมกับหนังสือเชิญประชุม   

ก็จะดีกวานี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ก็ขอฝากไปยังเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหดําเนินการแกไขในการนําสงเอกสารดวย

นะครับ  สวนการรายงานผลการดําเนินงานฯ ในครั้งตอไป  ตามระเบียบใหม  

จะมีการรายงานผลการดําเนินงานฯ ทุกๆ  ๖  เดือนนะครับ   โดยจะรายงาน

หลังจากเดือนเมษายน  และเดือนกันยายนครับ  มีสมาชิกฯ ทานใดจะแสดง

ความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถาไมมีก็จะเขาสูระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม  

เรื่องท่ี  ๒  ตอนะครับ 

 ๔.๒ การกําหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  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

ธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอการ

ประชุมสภาฯ  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๒  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  ผมจะ

ขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  

สมัยท่ี  ๒  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  กรุณายกมือครับ 



๖ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไมเห็นชอบ   

ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  

เชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอการ

ประชุมสภาฯ  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

สิงหาคม  ๒๕๖๑  

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  ผมจะ

ขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  

สมัยท่ี  ๓  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

สิงหาคม  ๒๕๖๑  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไมเห็นชอบ   

ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔  มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  

เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอการ

ประชุมสภาฯ  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  ผมจะ

ขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  

สมัยท่ี  ๔  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  กรุณายกมือ

ครับ 



๗ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไมเห็นชอบ  

ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ เปนอันวาสมาชิกฯ ใหการรับรองการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  คือ 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ คือระหวางวันท่ี ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑   

  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ คือระหวางวันท่ี ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑   

  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คือระหวางวันท่ี ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 ๔.๓ การกําหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป

พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ ตามมาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  ๑๓ )  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ  

๔  สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกหรือสมัยท่ี  ๑  และวันเริ่มประชุมสมัย

สามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด  จะกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  

ชวงเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖๒  ก็ได   ซ่ึงตรงกับชวงการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานในรอบปท่ีผานมาของทานนายกฯ  และก็จะกําหนดสมัยประชุม

สามัญท่ีเหลืออีก  ๓  สมัย  เชิญสมาชิกเสนอไดเลยครับ  เชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอการ

ประชุมสภาฯ  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๒  

คือ  ระหวางวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ – วันท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๒   

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  ผมจะ

ขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๒  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ 

๒๕๖๒ – วันท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๒  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๒  

คือ  ระหวางวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 –

 วันท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๒  ดวย

คะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  

เสียง 



๘ 

 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมมีขอสังเกตใน

การกําหนดระเบียบวาระการประชุม  ตามระเบียบฯ  ขอท่ี  ๒๗  การแกไข

กฎหมายและระเบียบของกิจการสภา  จะการกําหนดระเบียบวาระ  ๖  เรื่อง  

แตสภาฯ ของเราจะกําหนดระเบียบวาระ  ๕  เรื่อง  คือ   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

แตตามระเบียบฯ จะมีระเบียบวาระท่ีเพ่ิมเขามา  คือ  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ี

สภาทองถิ่นตั้งข้ึนและพิจารณาเสร็จส้ิน  เราสามารถกําหนดระเบียบวาระ  ๖  

เรื่อง  ตามระเบียบฯ ไดหรือไม  ขอตั้งไวเปนขอสังเกตเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณ

ครับ 

ประธานสภาฯ ในการประชุมสภาฯ ครั้งหนา จะเริ่มกําหนดระเบียบวาระ  ๖  เรื่อง  ตาม

ระเบียบฯ ครับ  ขอฝากทานเลขาฯ ดําเนินการดวยครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีทานนายกฯ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานบัว  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ขอ  ๘  โดยจะมีวาระการดํารงตําแหนง  

๒  ป  เม่ือครบวาระแลวจึงจําเปนตองเลือกคณะกรรมการฯ ใหม  สภาฯ ได

เลือกสมาชิกฯ ๓ ทานข้ึนมาเปนคณะกรรมการฯ คือ  คุณจําเริญ  ประโลมรัมย  

คุณธัญญา ประวรรณรัมย  และคุณธุรกิจ  อุพลรัมย  ซ่ึงท้ัง  ๓  ทาน  จะครบ

วาระในวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  นี้  ดังนั้นจึงจะมีการเลือก

คณะกรรมการฯ ใหมในการประชุมสภาฯ สมัยหนาครับ  มีสมาชิกฯ ทานใดจะ

แสดงความคิดเห็นไหมครับ เชิญทานธัญญาครับ 



๙ 

 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขออนุญาตตั้ง

คําถามเพ่ืออภิปรายในสภาฯ แหงนี้ครับ  จากการประชุมสภาฯ ในครั้งกอน  

ทานราเมศ  ไชยโย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ไดอภิปราย

เรื่องรถบรรทุกดินของผูรับเหมา  ท่ีไดเขามาวิ่งในตําบลบานบัว  แลวกอใหเกิด

ความเสียหายแกถนน  รถบรรทุกดินของผูรับเหมานี้ เขาขายการเปน

ผูรับเหมากอสรางหรือไม  ยอนกลับไปเม่ือวันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ทาน

นายกฯ ไดลงนามในประกาศ  เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  โดยไดมีการประชุม  เพ่ืออภิปรายในสภาฯ แหงนี้  และได

ตราเปนเทศบัญญัติ  เพ่ือใชในตําบลบานบัว  ในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการ

กอสราง  ขอท่ี  ๗  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการ  ใหยื่นคํารับใบอนุญาตตาม

พรอมหลักฐานใหกับเจาหนาท่ีทองถ่ิน  และเสียคาธรรมเนียมเปนจํานวน

เทาไหร  ในเทศบัญญัติฉบับนี้จะมีเขียนรายละเอียดไวอยางครบถวน  ดังนั้น  

ผมจึงขอตั้งไวเปนคําถามท่ีหนึ่ง  คือ  รถบรรทุกดินของผูรับเหมานี้เขาขายการ

กอสรางหรือไม  ถาหากเขาขายจะตองมีการชําระคาธรรมเนียม  เนื่องจากใช

เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  จะตองมาขออนุญาตท่ีเทศบาล  

โดยอัตราคาธรรมเนียมตอป  คือ  ๒,๐๐๐  บาท  คําถามท่ี  ๒  การดําเนินการ

กอสรางในตําบลบานบัว  เชน  การสรางบาน  การถมท่ี  เปนตน  มีผูมาขอ

อนุญาตแลวบางหรือยัง  และมีระเบียบหรือขอบังคับในการดําเนินการอยางไร

บาง  ขอฝากไวเพียง  ๒  ประเด็นครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางไดชวยอธิบายเพ่ิมเติมประเด็น

ดังกลาวดวยครับ 

นายเดชา  แสงคําพันธ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเดชา     

แสงคําพันธ  ตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  สําหรับ  พ.ร.บ. 

กอสราง และ  พ.ร.บ. การขุดดิน  ถมดิน  จะแยกกฎหมายกันครับ  การขอ

อนุญาตกอสรางในพ้ืนท่ีตําบลบานบัว  ตอนนี้จังหวัดบุรีรัมยไดมีการประกาศผัง

เมืองรวม  การขุดดิน  ถมดิน  จะตองมาขออนุญาตท่ีเทศบาลฯ กอนครับ  

สําหรับพ้ืนท่ีการกอสรางท่ีจะตองขออนุญาต  คือ  ถาพ้ืนท่ีการกอสรางเกิน  

๑๕๐  ตารางเมตร  จะตองมาแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือทานนายกฯ   

โดยเตรียมมีแบบแปลนการกอสราง  และตองมีการรับรองจากสถาปนิกหรือ

วิศวกร  สวนพ้ืนท่ีการกอสรางท่ีไมถึง  ๑๕๐  ตารางเมตร ก็ตองมาแจงตอเจา

พนักงานทองถ่ิน  โดยตองเตรียมแบบแปลนการกอสราง  และตองเสีย



๑๐ 

 

คาธรรมเนียมตารางเมตรละ  ๕๐  สตางคครับ  สวน  พ.ร.บ. การขุดดิน  ถม

ดิน  การขุดดินท่ีจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน  กําหนดไววา  การขุดดินท่ี

มีความลึกเกิน  ๓  เมตร  จะตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ถาลึกไมถึง  ๓  

เมตร  แตมีพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  หรือประมาณ  ๖  ไร  ๑  งาน  

ก็ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินเชนกัน  แตถาลึกไมถึง  ๓  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี

ไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ไมตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน  แตตองทํา

รางระบายน้ําแบบแนวกันดิน  การมาแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินก็คือการเสีย

คาธรรมเนียมใบละ  ๕๐๐  บาท  สวนการถมดิน  ไมไดมีการกําหนดความสูงไว  

แตจะตองจัดใหมีทางระบายน้ํา  และปองกันดินสไลดไปยังพ้ืนท่ีขางเคียง  แต

ถาพ้ืนท่ีถมดินเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  หรือประมาณ  ๑  ไร  ๑  งาน  ก็

ตองมาแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยเตรียมตองมีแบบแปลน  และชําระ

คาธรรมเนียมครับ  ขออธิบายเพ่ิมเติมประเด็นดังกลาวไวเพียงเทานี้  ขอบคุณ

ครับ 

ประธานสภาฯ สําหรับการถมดินก็ตองพิจารณาความเหมาะสมและตองไมใหกระทบกับพ้ืนท่ี

ขางเคียง  ก็ขอฝากทานสมาชิกฯ ไดชวยประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับทราบ

ดวยนะครับ  สวนเอกสารท่ีจะใชในการขออนุญาตกอสรางมีอะไรบางครับ  

เชิญหัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางไดชวยอธิบายเพ่ิมเติมครับ 

นายเดชา  แสงคําพันธ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเดชา     

แสงคําพันธ  ตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  เอกสารท่ีใชสําหรับ

การขออนุญาตกอสรางจะมี   ฉโนดท่ีดิน, นส. ๓, ส.ค.  สําเนาบัตรประชาชน  

และสําเนาทะเบียนบาน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอขอบคุณ

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางท่ีไดอธิบายรายละเอียดตางๆ ใหสมาชิกฯ ได

ทราบ  เพ่ือจะไดนําไปแจงใหกับชาวบานในตําบลบานบัวไดรับทราบตอไป 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางไดชวยอธิบายเพ่ิมเติมครับ 

นายเดชา  แสงคําพันธ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเดชา     

แสงคําพันธ  ตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  จากการประชุมสภาฯ 

ในครั้งกอน  ทานราเมศ  ไชยโย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  



๑๑ 

 

ไดอภิปรายเรื่องรถบรรทุกดินของผูรับเหมา  ท่ีไดเขามาวิ่งในตําบลบานบัว  

แลวกอใหเกิดความเสียหายแกถนน  ทางกองชางไดดําเนินการตรวจสอบแลว 

และไดมีการพูดคุยกับเจาของท่ีดิน  และท่ีขางเคียง  เจาของท่ีดินนั้นยินยอมท่ี

จะทํารางน้ําให  และจะไมใหกระทบกับพ้ืนท่ีขางเคียงมากท่ีสุดครับ  ขอบคุณ

ครับ 

ประธานสภาฯ การขออนุญาตกอสรางในพ้ืนท่ีตําบลบานบัว  จะตองมาขออนุญาตท่ีเทศบาลฯ  

และชําระคาธรรมเนียมครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับเชิญ

เชิญทานติ๋งครับ 

นายติ๋ง  สารรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายติ๋ง  สารรัมย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  การเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บ

ขยะ  จะดําเนินการเก็บอยางไรครับ  เพราะมีบางหมูบานท่ียังไมมีเจาหนาท่ีไป

เก็บคาขยะเลยเปนเวลาหลายเดือนแลว  และถาหากคางเปนเวลาหลายเดือน

เกรงวาชาวบานอาจจะไมมีกําลังจายครับ  และรถบรรทุกดินท่ีเขามาวิ่งใน

ตําบลบานบัว  แลวกอใหเกิดความเสียหายแกถนนนั้น  จะมีการดําเนินการ

อยางไรบางครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางไดชวยอธิบายเพ่ิมเติมครับ 

นายเดชา  แสงคําพันธ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเดชา     

แสงคําพันธ  ตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  สําหรับทางหลวง

ชนบทตองไปดูขอกําหนดวาสามารถบรรทุกไดไมเกินก่ีตัน  ขอฝากทานสมาชิก

ฯ ชวยแจงไปยังผูนําชุมชน  เพ่ือแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนมายังเทศบาลและทางกอง

ชางจะรีบดําเนินการลงพ้ืนท่ีสํารวจปญหาครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ การเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ  เชิญหัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข

ครับ 

นางนรารัตน  ยืนยง เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางนรารัตน  

ยืนยง  ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  การเก็บคาธรรมเนียมการ

จัดเก็บขยะ  ไดมีการประชุมกับพนักงานจางเหมาแลวจํานวน  ๑๒  คน  จะ

ดําเนินการออกเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะในชวงวันท่ี  ๑ – ๗  ของทุก

เดือน  บริเวณศาลากลาหมูบานของแตละหมู  โดยจะมีการสงหนังสือแจงไปยัง

แตละหมูบานกอนคะ  ขอบคุณคะ  



๑๒ 

 

ประธานสภาฯ สําหรับคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ  ทางเจาหนาท่ีจะลงไปดําเนินการเก็บ

คาธรรมเนียม  ณ  ศาลากลางหมูบานของแตละหมูนะครับ  มีทานใดจะแสดง

ความคิดเห็นอีกไหมครับเชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  สําหรับ

รถบรรทุกดินของผูรับเหมาท่ีผมไดตั้งคําถามไวนั้นเขาขายการกอสรางหรือไม  

ขอฝากใหทางกองชางไดชวยศึกษาในรายละเอียดดวยนะครับ  ขอขอบคุณท่ีได

ชี้แจงรายละเอียดอ่ืนๆ ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เร็วๆ นี้  จะมีการดําเนินการ  โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนหรือ  Fix  It  

Center  Thailand  ๔.๐  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เปนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือให

บริการซอมแซมเครื่องใชไฟฟาตางๆ  ขอใหสมาชิกไดชวยประชาสัมพันธดวย

ครับ  รายละเอียดเพ่ิมเติมขอเชิญหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณครับ 

นางสาววณิชชา  บัตรรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาว

วณิชชา  บัตรรัมย  ตําแหนงหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  โครงการ  

Fix  It  Center  Thailand  ๔.๐  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เปนโครงการของ

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  มาดําเนินการขอใชสถานท่ีของเทศบาลตําบลบานบัว  

โดยวันท่ี  ๑๐ - ๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  จะใหบริการท่ีหมูท่ี  ๑๐  บานหนอง

คาย  และวันท่ี  ๑๗ - ๑๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ทานนายอําเภอเมือง

บุรีรัมยจะรวมเปนประธานในพิธีเปดโครงการ  ขอเรียนเชิญทานสมาชิกฯ ได

รวมพิธีเปดดังกลาวดวยคะ  และวันสุดทายจะไปใหบริการหมูท่ี  ๔  บานตะโก

ราย  อีกเรื่องหนึ่งท่ีจะแจง  คือ  เรื่องการเปลี่ยนวันประชุมสภาฯ  เนื่องจาก

เดิมทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา  ทานนายกฯ จะ

รายงานผลการดําเนินงานเพียงปละครั้ง  แตระเบียบฯ ใหมจะเปลี่ยนเปน

รายงานผลการดําเนินงานทุกๆ  ๖  เดือน   ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ ฝากใหทานสมาชิกไดชวยประชาสัมพันธโครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนหรือ  

Fix  It  Center  Thailand  ๔.๐  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ใหชาวบานไดรับ

ทราบด ว ยนะครับ   โ ดยจะ มี เ จ าหน า ท่ี และนั ก เ รี ยนนั ก ศึ กษาจาก

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมยออกมาใหบริการฟรี  ยกเวนคาอะไหล  มีทานใดจะ

แสดงความคิดเห็นอีกไหมครับเชิญทานนายกฯ ครับ 



๑๓ 

 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัวทุกทาน  สําหรับการ

ตั้งจุดเชียรเพ่ือใหกําลังใจแกนักวิ่งมาราธอนตามจุดตางๆ  โดยเสนทางการวิ่ง

มาราธอนจะวิ่งจากบานโคกใหญ  ต. อิสาณ   มาเชื่อมหมูท่ี  ๒  บานบุมะคา  

ต. บานบัว  เดิมทีเทศบาลตําบลบานบัวจะไดรับผิดชอบตั้งจุดเชียรท้ังหมด  ๙  

จุด  แตดวยความท่ีพ้ืนท่ีบริเวณสันเข่ือนนั้นคับแคบ  จึงลดลงเหลือเพียง  ๔  

จุด  ดังนี้ 

  จุดท่ี  ๑  อยูบริเวณศาลากลางหมูบานเกาของหมูท่ี  ๒  บานบุมะคา 

  จุดท่ี  ๒  อยูบริเวณสนามฟุตบอลของหมูท่ี  ๒  บานบุมะคา   

  จุดท่ี  ๓  อยูท่ีหมู  ๘  บานผึ้งตน  และเปนจุดกลับตัวของนักวิ่ง 

  จุดท่ี  ๔  อยูท่ีหมู  ๑๗  บานหวยจรเขมาก   

 จํานวนกองเชียรในแตละจุด 

  จุดท่ี  ๑  จะมีนักเรียนจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  ประมาณ ๓๐๐-

๔๐๐ คน  กับชาวบานหมูท่ี  ๒  บานบุมะคา  และหมูท่ี ๑๔ บานปร ุ

  จุดท่ี  ๒  จะมีนักเรียนจากโรงเรียนประถมจํานวน  ๕  โรง  รวมกัน

ประมาณ  ๒๐๐  คน  

  จุดท่ี  ๓  หมูท่ี  ๘  บานผึ้งตน  จะเปนกองเชียรของฝายปกครอง  ขอให

ทานกํานันประสานไปยังผูใหญบานทุกหมู  และชาวบานหมูท่ี  ๘  บานผึ้งตน  

  จุดท่ี  ๔  จะมีนักเรียนจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมไมต่ํากวา  ๒๐๐  คน

รวมถึงเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตําบลบานบัว  และ

ชาวบานหมูท่ี  ๑๗  บานหวยจระเขมาก 

การเขาประจําจุดเชียรจะเริ่มประมาณ  ๐๓.๐๐  น.  ของวันอาทิตยท่ี  ๑๑  

กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  ขอใหทานสมาชิกฯ ไดเขารวมเชียรโดยกระจายตามจุด

ตางๆ ดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ

  

สําหรับการแตงกายก็ตามความเหมาะสม  ฝากใหทานสมาชิกไดเขารวมเชียร

โดยกระจายตามจุดตางๆ ดวยครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ

เชิญทานราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ในสวนของฝาทอรางระบายน้ําท่ี



๑๔ 

 

ชํารุดเสียหาย  ขอฝากใหทางเทศบาลฯ ไดดําเนินการแกไขดวยครับ  เพราะ

เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมาก  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ฝากไปยังเจาหนาท่ีใหดําเนินการแกไขดวยครับ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็น

อีกไหมครับ  เชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          
อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอประชาสัมพันธให

สภาฯ ไดรับทราบเก่ียวกับการถมถนนเสนท่ีเชื่อมระหวางหมูท่ี  ๑๓  บาน  

ปลัดชุมแสง  และหมูท่ี  ๕  บานหนองไมแดง  โดยเปนการรวมมือดําเนินการ

กันเองภายในหมูบาน  ในอนาคตหากถนนเสนนี้เกิดการชํารุด  ขอฝากให

เทศบาลฯ ไดชวยดําเนินการซอมแซม  หรือปรับปรุงดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เปนเรื่องนาชื่นชมท่ีชาวบานไดรวมมือกันเพ่ือหมูบานครับ  ในอนาคตก็ขอฝาก

ทางฝายบริหารไดชวยดูแลในเรื่องนี้ดวยครับ  เก่ียวการแขงกีฬาฟุตบอล  ๗  

คน  เทศบาลตําบลบานบัวไดดําเนินการจัดแขงขันเปนครั้งแรก  และไดมีการ

เปดรับสมัครนักกีฬาไปแลว  มีผูสมัครท่ีเขาแขงขันหลายทีม  สําหรับทานท่ี

สนใจลงสมัครแขงขันเพ่ิมเติม  ก็ฝากไปยังทานสมาชิกฯ ไดชวยประชาสัมพันธ

ดวยนะครับ  คาสมัครแขงขันทีมละ  ๒,๕๐๐  บาท  เงินประกันทีม  ๑,๕๐๐  

บาท  รวมเปน  ๔,๐๐๐  บาท  สําหรับรางวัลชนะเลิศจะไดรับถวยรางวัลพรอม

เงินสด  ๓๐,๐๐๐  บาท  ซ่ึงเปนงบสวนตัวของทานนายกฯ ครับ  นักกีฬา

สามารถลงสมัครไดท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานบัว  จะมีเจาหนาท่ี

คอยรบัสมัครอยูครบั  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ เชิญทานพิเชฐ

ครับ 

นายพิเชฐ  เข็มเพชร เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายพิเชฐ       

เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  สําหรับจํานวนทีม

นักกีฬาท่ีจะทําการแขงขันตอนนี้กําหนดไว  ๓๒  ทีมครับ  ณ  ตอนนี้จํานวน

ทีมท่ีมาสมัครแขงขันยังไมครบ  ๓๒  ทีม  จึงยังเปดรับสมัครเรื่อยๆ ครับ  

สนามท่ีใชในการแขงขันถาหากเปนการแขงขันฟุตบอล ๑๑ คน  จะสามารถใช

สนามของโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมได  แตสําหรับการแขงขันฟุตบอล  ๗  คน  

ผมจึงขอเสนอใหมีการสรางสนามไวสําหรับแขงขัน  หรือใชในกิจกรรม

สาธารณะอ่ืนๆ ดวยครับ  ขอบคุณครับ 



๑๕ 

 

ประธานสภาฯ อนาคตอาจจะมีการบรรจุโครงการสนามแขงขันฟุตบอล  ๗  คน  ไวในแผนฯ 

ครับ  สวนการแขงขันท่ีจะถึงนี้  เทศบาลฯ ไดปรับปรุงสนามดานหลังอาคาร

สํานักงานสําหรับใชในการแขงขันครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  

ถาไมมี  การประชุมในวันนี้ผมก็ตองขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  และ

เจาหนาท่ีทุกทานท่ีรวมประชุมในวันนี้  ขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

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