
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑   ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

วันจันทรท่ี  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๗ 

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. 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. นายใจเพชร   สราญบุรุษ  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บานบัว 

สมาชิกสภาฯ ผูไมมาประชุม  

๑. นายสมชาย   เท่ียงเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ ลา 

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. นางนงลักษณ   เขียมรัมย  รองปลัดเทศบาล  ต. บานบัว 

๗. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๘. นางกัญจนรัชต    ธนาวัฒนภิญโญ  ผูอํานวยการกองคลัง 

๙. นายณภัทร   โฆษิตอัมพรเสนีย  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา เท
ศบ
าล
ตาํ
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บ้า
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๒ 

 

๑๐. นางสุภาภรณ   จะนันท   หัวหนาฝายอํานวยการ 

๑๑. นางสาวประพัฒนศร ประวันรัมย  ผช.จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๒. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช.จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๓. นายเสรี     คงนาค   เจาพนักงานพัสดุ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกมาประชุม  ๑๐  ทาน  ลา  ๑  ทาน  คือ  นายสมชาย  เท่ียงเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ถือวาครบองคประชุมครับ  

ประกาศของอําเภอเมืองบุรีรัมย  เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗  ดวยประธานสภา

เทศบาลตําบลบานบัว  ขออนุญาตเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัวสมัย

วิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗  วันจันทรท่ี  ๒๙  กันยายน  

๒๕๕๗  เปนตนไป  ท้ังนี้ไมเกิน  ๑๕  วัน  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบล

บานบัว  เพ่ือพิจารณาอนุมัติการกันเงินคาจัดซ้ือเต็นทผาใบ  เปนเงิน  

๑๑๐,๐๐๐  บาท  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิก

จายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ขอ  ๕๙  อําเภอเมืองบุรีรัมยพิจารณาแลวเห็นวา  

เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนของเทศบาลตําบลบานบัว  จึงอาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไข

เพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับท่ี  ๑๓ )  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบกับคําสั่งจังหวัดบุรีรัมย  

ท่ี  บร  ๑๘๓๖๑ / ๒๕๕๗  ลงวันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง  การมอบ

อํานาจของผูวาราชการจังหวัด  ใหแกรองผูวาราชการจังหวัด  หัวหนาสวน

ราชการ  และนายอําเภอ  ปฏิบัติราชการแทน  ผนวก  ช – ๔  ขอ  ๑๙  การ

อนุมัติใหเปดประชุมสมัยวิสามัญและขยายเวลาประชุมสมัยวิสามัญเม่ือ

ประธานสภาเทศบาล  หรือนายกเทศมนตรี  หรือสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน

ไมตํ่ากวาก่ึงหนึ่งรองขอตามมาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๖  วรรคสอง  จึง

อนุญาตใหเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  

ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗  ในวันจันทรท่ี  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๗  เปนตน

ไป  ท้ังนี้ไมเกิน  ๑๕  วัน  ตามประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  

อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  เท
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๓ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  เดือนกันยายน  ๒๕๕๗  นายภูมิจิตร  ศรีวงษราช  

นายอําเภอเมืองบุรีรัมย   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย   

ท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๒ ) ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗ วันจันทร ท่ี               

๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรองนะ

ครับ 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย   

ท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๓ ) ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗ วันอังคารท่ี               

๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรองนะ

ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จส้ิน 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

- เรื่องพิจารณาอนุมัติกันเงินคาจัดซ้ือเต็นทผาใบ  เปนจํานวนเงิน  

๑๑๐,๐๐๐  บาท 

 

ประธานสภาฯ เชิญฝายบริหารครับ 

นายเชิดศักดิ์  ผจวบโชค เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  เรื่องพิจารณา

อนุมัติกันเงินคาจัดซ้ือเต็นทผาใบ  เปนจํานวนเงิน  ๑๑๐,๐๐๐  บาท  เปนเรื่อง

เรงดวนท่ีจะตองนําเขาสูสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  รายละเอียดขอใหทานเลขาฯ 

ชี้แจงดวยครับ

  

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามท่ีทาน  

นายกฯ ไดเสนอญัตติตอทานประธานสภาฯ  เพ่ือขออนุมัติกันเงินคาจัดซ้ือเท
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เ ต็นทผาใบ  เปนจํานวนเงิน  ๑๑๐ ,๐๐๐  บาท  บาท  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ

รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวดท่ี  ๕  ขอท่ี  ๕๙  เรื่องการ

กันเงิน  ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง  ยังมิได

กอหนี้ผูกพัน  แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติ กันเ งินตอสภาสวนทองถ่ินไดอีก

ระยะเวลาไมเกิน  ๑  ป  วรรคสอง  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิได

ดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง  ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิก

จายเงินไดไมเกินอีก  ๑  ป  ตอสภาทองถ่ิน  หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไข

เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว  ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิก

จายเงินไดไมเกินอีก  ๑  ป  ตอสภาทองถ่ิน  แลวแตกรณี  วรรคสาม  กรณีเม่ือ

สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน  และขยายเวลาเบิกจายเงินแลว  หากไมได

ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว  ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงิน

สะสม  สืบเนื่องจากเทศบาลตําบลบานบัวไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโครงการ

จัดซ้ือเต็นท  ต้ังไวเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  ๒๒๕,๐๐๐  บาท  มีผูมายื่นเสนอ

ราคา  ๑๑๐,๐๐๐  บาท  แตเนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  

แลว  ทําใหไมสามารถเบิกจายไดทัน  จึงดําเนินการกันเงินไวเพ่ือเบิกจายไดใน

ปงบประมาณถัดไป  เพราะผูรับจางยังไมมาทําสัญญา จึงเปนอํานาจของสภาฯ 

ในการท่ีจะอนุมัติ  แตถาหากมีการทําสัญญากอนหนานี้  ก็จะเปนอํานาจของ

ผูบริหารในการอนุมัติกันเงิน  ขออนุญาตชี้แจงเพียงเทานี้ครับ 

ประธานสภาฯ

  

มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอใหทานเลขาฯ 

ไดชี้แจงเพ่ิมเติมเม่ือผูรับเหมาไดทําการประมูล  ตกลงราคากันเปนท่ีเรียบรอย  

แตปรากฏวาไมมีการเขามาทําสัญญาภายในวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  จะ

มีการดําเนินการกับผูรับเหมารายนั้นอยางไร  และเม่ือมีการกันเงินไวแลวจะ

สามารถเปดประมูลใหมไดหรือไม  มีข้ันตอนอยางไรบาง  ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  กรณีผูรับจางไม

เขามาทําสัญญาภายในวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  จะมีข้ันตอนคือ  ทาง

เจาหนาท่ีพัสดุจะมีหนังสือระบุเ ง่ือนไขแจงไปยังผูรับจางใหมาทําสัญญาเท
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ประมาณ  ๓  ครั้ง  ถาไมมีการเขามาทําสัญญาก็จะมีการแจงวาผูรับเหมานั้น

เปนผูท้ิงงานและสงหนังสือเวียนไปยังกระทรวงมหาดไทย  หลังจากนั้นจะ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและกําหนดราคากลางใหม  หรือถาหากในระเบียบให

พิจารณาผูท่ีประมูลไดลําดับถัดไปข้ึนมาแทนก็ตองพิจารณาจากระเบียบนี้อีก

ครั้งหนึ่ง  ขออนุญาตชี้แจงเพียงเทานี้ครับ 

ประธานสภาฯ

  

มีสมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  กรณีท่ีผูประมูลได

ไมเขามาทําสัญญาจะตองเสียคาปรับหรือไมอยางไรครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  กรณีนี้ไมสามารถ

ปรับได  เนื่องจากผูรับเหมายังไมไดทําสัญญาจัดซ้ือจัดจาง  แตจะมีการแจง

หนังสือเวียนไปยังกระทรวงมหาดไทย  วาเปนผูละท้ิงงาน  และไมสามารถไป

ยื่นซองท่ีหนวยงานอ่ืนไดอีก  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ

  

มีสมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยไหมครับ  เชิญทานท่ีปรึกษาครับ 

นายลําใย  ศรีพนม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมอยากทราบวา

ผูรับเหมารายนี้คือใคร  ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโครงการจัดซ้ือเต็นทเริ่ม

ดําเนินการตั้งแตเม่ือใด  และไดมีการเรียกทําสัญญาก่ีครั้งแลว  เพราะเม่ือกอน

ท่ีผมเคยรับจางจะตองทําสัญญากอนวันท่ี  ๓๐  กันยายน  แลวจึงจะกันเงินไว  

ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ

  

เชิญทานเลขาฯ ครับ   

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ

รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขอท่ี  ๕๗  กรณี

ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกผันไวกอนสิ้นป  โดยการสั่งซ้ือหรือสั่ง

จางหรือเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกผันนั้นไมทันภายในป ให

ผูบริหารทองถ่ินอนุมัติใหกันเงินไวในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลา  ๑  ป  

วรรคสอง  หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจาย

ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกิน  ๖  เดือน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ

  

เชิญทานพัสดุครับ เท
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นายเสรี  คงนาค เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ประกาศสอบ

ราคาเต็นท  วันท่ี  ๑ – ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๗  สงประกาศ  วันท่ี  ๑๗  

กันยายน  ๒๕๕๗  ม่ีผูมาซ้ือซอง  ๗  หาง  มีผูยื่นซอง  ๕  หาง  วันท่ี  ๑๘  

กันยายน  ๒๕๕๗  เปดซอง  ผูท่ีไดรับการวาจางคือ  รานแอนฟวการเกษตร  

ราคา  ๑๑๐,๐๐๐  บาท  จากราคากลาง  ๒๒๕,๐๐๐  บาท  และไดสงหนังสือ

แจงใหมายืนยันราคาเม่ือวันท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๗  ขอบคุณครับ

  

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  เม่ือสงหนังสือ

แจงใหมายืนยันราคาวันท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๗  เหลือระยะเวลาเพียง  ๘  

วันจะสิ้นสุดปงบประมาณ  ก็อาจจะไมสามารถเขามาทําสัญญาไดทัน  จึงไดมี

การทําหนังสือขออนุญาตไปยังอําเภอ  เพ่ือเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลบาน

บัวสมัยวิสามัญสมัยท่ี  ๑  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗  เพ่ือใหสภาฯ ได

พิจารณาอนุมัติกันเงินตอไป  ในการขอเปดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  ก็มีเรื่อง

ระยะเวลาเขามาเก่ียวของเชนกัน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ

  

มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถาไมมีก็จะขอมติเลยนะครับ  สมาชิก

ฯ ทานใดเห็นชอบใหกันเงินคาจัดซ้ือเต็นทผาใบ  เปนจํานวนเงิน  ๑๑๐,๐๐๐  

บาท  ยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินคาจัดซ้ือเต็นทผาใบ  เปนจํานวนเงิน  ๑๑๐,๐๐๐  

บาท  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี งดออก

เสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  กอนอ่ืนผมขอชื่น

ชมการประชุมสภาฯ ท่ีดีข้ึน  เปนผลมาตั้งแตวันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ใน

วันนั้นไดมีการอภิปรายเรื่องเทศบัญญัติ  และทานรองนายกฯ ก็ไดอภิปรายไว

สั้นๆ คือ  “ ในการประชุมสภาฯ ครั้งตอๆ ไป  ควรใหหัวหนาแตละกองเขารวม

ประชุมสภาฯ ทุกครั้ง  ถาหัวหนาติดธุระจําเปนก็ใหสงตัวแทนเขารวมประชุม

แทน ”  ในวันนี้จึงทําใหเราไดทราบเรื่องบางอยางไดมากยิ่งข้ึนเก่ียวกับการกัน

เงิน  ไดรูและเรียนรูรวมกันในสภาฯ  

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานเชิญทานท่ีปรึกษาฯ ครับ เท
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นายลําใย  ศรีพนม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในการประชุม

สภาฯ แตละครั้งมักจะพิมพชื่อของผมผิด  ชื่อของผมคือ  นายลําใย  ศรีพนม  

แตมักจะพิมพผิดเปน  นายลําไย  ศรีพนม  ชวยแกไขใหถูกตองดวย  ขอบคุณ

ครับ 

ประธานสภาฯ

  

มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธุรกิจครับ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ในการปดประชุมแต

ละครั้ง  เม่ือประธานฯ กลาววา  “ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  

ถาไมมีผมขอเลิกประชุมครับ ”  อยางนี้ควรใชวา  “ ปดประชุม ”  หรือ        

“ เลิกประชุม ”  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ การประชุมสภาฯ แตละครั้ง  อาจจะเปนการประชุมตอเนื่องหลายวัน  และจะ

ใชวา  “ ปดประชุม ”  ก็ตอเม่ือหมดสมัยประชุมแลว  แตถาหากอยูในชวงสมัย

ประชุมท่ีตอเนื่องหลายวันก็จะใชวา  “ เลิกประชุม ”  มีทานใดจะแสดงความ

คิดเห็นไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย

   

เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอชมเชยเรื่อง

การซอมแซมถนนเสนบานบัว – หนองทะลอก  และขอฝากเรื่องไฟสองสวาง

ภายในหมูบานดวยครับ  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ถนนเสนนี้มีผูรับเหมาเปนผูอดหนุนซอมแซมใหครับ  ทําใหเกิดการประหยัด

งบประมาณรายจายของเทศบาลฯ  เรื่องไฟสองสวาง  ทางฝายบริหารจะจัดหา

อุปกรณมาซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ  แตตองใหผูใหญบานสงหนังสือแจง

ซอมเขามายังเทศบาลดวยครับ  เชิญท่ีปรึกษาฯ ครับ 

นายลําใย  ศรีพนม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ขอฝากเรื่องถนน

ท่ีซอมแซมไปแลวมีอยูจุดหนึ่งท่ีชํารุดตอนนี้  ถาเปนไปไดฝากใหซอมแซมอีกสัก

หนอยครับ  ขอบคุณครับ

  

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอหารือเรื่อง

ไฟสองสวาง  ผมไดเขาไปหารือเรื่องคาไฟฟาท่ีการไฟฟา  เขาแจงวาสําหรับไฟ

สองสวางสามารถใชไฟไดโดยไมเสียคาไฟฟาคิดเปนรอยละ  ๑๕  ของคาไฟท่ีเท
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ตองจายจริงของไฟสองสวางในแตละหมูบาน  เพียงแตเทศบาลฯ จะตองเปนผู

จัดซ้ืออุปกรณเอง  และทําหนังสือแจงไปยังการไฟฟา  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  มีชาวบานฝากเรื่องถนนเสนบาน

บัว – หนองทะลอก  บริเวณไหลทางมีตนไมข้ึนรกและมีการท้ิงขยะในบางจุด  

ทําใหถนนแคบ  การสัญจรไมสะดวกและเกิดอุบัติเหตุข้ึนบอยครั้ง  สามารถ

จัดสรรงบประมาณสําหรับการดูแลรักษาถนนเสนนี้และติดต้ังปายหามท้ิงขยะ

ไดหรือไมครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่ีปรึกษาฯ ครับ   

นายลําใย  ศรีพนม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  บริเวณท่ีกลับรถ

ทางเขาตําบลบานบัวนั้นเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง  เพราะรถท่ีมาจากทางโรงเรียน

บัวหลวงฯ คอนขางเร็ว  เม่ือผานโคงวัดซ่ึงเปนจุดอับสายตา  อาจทําใหเกิด

อุบัติเหตุกับผูท่ีจะเลี้ยวเขาหมูบานได  จึงอยากจะปรึกษาหารือแนวทางการ

แกไขเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน  เพราะชาวบานท่ีสัญจร

บริเวณนี้สวนใหญก็เปนญาติพ่ีนองของเราท้ังนั้น  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ

  

ก็อาจจะเสนอไปท่ีกรมทางหลวงใหติดตั้งปายเตือนระวังเกิดอุบัติเหตุหรือชะลอ

ความเร็ว  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  บริเวณนี้ถา

เคารพกฎจราจรก็อาจจะไมเกิดอุบัติเหตุข้ึน  เพราะแยกนี้ไมสามารถกลับรถได

ถาหากวิ่งมาจากทางโรงเรียนบัวหลวงฯ  เพราะมีท่ีกลับรถเม่ือเลยบริเวณนี้ไป

อีกนิดหนอยกอนถึงไทวัสดุ  และถามาจากทางหมูบานจะไมสามารถเลี้ยวขวา

ได  ตองเลี้ยวซายไปกลับรถกอนถึงไทวัสดุเชนกัน  แตอุบัติเหตุสวนใหญมักเกิด

จากความมักงายและไมเคารพกฎจราจรของผูใชถนน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ

  

มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอหารือบริเวณ

ทางโคงบานดอนใหญท่ีมักเกิดอุบัติเหตุ  จะสามารถติดตั้งปายเตือนและไฟ

กระพริบระวังอุบัติเหตุไดหรือไม  ขอบคุณครับ เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บ้า
นบั
ว



๙ 

 

ประธานสภาฯ ก็ขอฝากไปยังผูบริหารใหชวยประสานงานกับ  อบจ.  ในการติดตั้งปายดวยนะ

ครับ  หรือติดตั้งการดเลนท่ีเปนแผงก้ันบริเวณทางโคง  เพ่ือเตือนผูใชเสนทาง

ใหระมัดระวังไดบาง  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถาไมมีผมขอ

ปดประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

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

 

( ลงชื่อ )  ใจเพชร  สราญบุรุษ  ผูจดบันทึกการประชุม 

    ( นายใจเพชร  สราญบุรุษ ) 

                เลขานุการสภาฯ 

 

 

( ลงชื่อ )  วิสิฐศักดิ์  ตาประโคน   ผูตรวจรายงานการประชุม 

      ( นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 

 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  
 ( นายธัญญา  ประวรรณรัมย ) ประธานกรรมการ 

 

  
  ( นางสาวรตินันท  สุขลวน ) กรรมการ 

  
  ( นายธุรกิจ  อุพลรัมย )  เลขานุการ 
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