
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 

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. นายธุรกิจ   อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๐. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๑. นายสิทธิศักดิ์   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๒. นางนงลักษณ   เขียมรัมย  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. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๗. นางสาวณฐอร   มุงมี   หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 

๘. นางนรารัตน   ยืนยง   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

๙.  นายเจษฎาพร    ทองเรือง  วิศวกรโยธา 

๑๐. นางสาวประพัฒนศร ประวันรัมย  ผช.จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 



๒ 

 

๑๑. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช.จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๒. นายธนิส   ปุลันรัมย  ผูชวยนิติกร 

๑๓. นายพนมกร   เติมเทียน  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้ สมาชิกมาประชุม  ๑๑   ทาน   ลา  ๑  ท าน  คือ  นายธัญญา     

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัวเขต  ๒  ถือวาครบองค

ประชุมนะครับ  และขอชมเชยฝายบริหารท่ีไดชวยกําชับละจัดเตรียมพนักงาน

ติดตั้งเต็นทผาใบ  สําหรับใชในงานตางๆ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว สมัยประชุมสามัญ      

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๔  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๘      

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรองครับ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญ

สมัยท่ี  ๔  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๒  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม 

 ๑. เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปท่ีผานมาของนายกเทศมนตรี

ตําบลบานบัว  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

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



๓ 

 

กําหนดไวประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซ่ึงรายงานฉบับนี้จะแสดงให

เห็นภาพรวมท้ังหมดท่ีไดดําเนินการในระยะท่ีผานมา  หวังวารายงานผลการ

ปฏิบัติงานฉบับนี้  จะเปนกลไกลสวนหนึ่งใหสภาเทศบาลตําบลบานบัว      

และประชาชนตําบลบานบัว  ในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน    

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลบานบัวตอไป  รายละเอียดดัง

เอกสารท่ีไดสงใหกับทุกทาน  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยในคํารายงานของทานนายกฯ ไหมครับ          

ทางเจาหนาท่ีก็ไดสงเอกสารใหทานไดอานรายละเอียดเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตอง  ถาไมมีขอสงสัยก็จะเขาสูเรื่องท่ี  ๒  ตอนะครับ 

๒. การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๙  

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  ๒๓  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เหลืออีก  ๓  สมัยท่ีจะตองกําหนดวันประชุม  เชิญทาน 

พิเชฐครับ 

นายพิเชฐ  เข็มเพชร เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายพิเชฐ       

เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอการ

ประชุมสภาฯ  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๒  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

มิถุนายน  ๒๕๕๙   

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  ผมจะ

ขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  

สมัยท่ี  ๒  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

มิถุนายน  ๒๕๕๙  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ   

ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  

เชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอการ



๔ 

 

ประชุมสภาฯ  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ 

 –

 ๓๐  

สิงหาคม  ๒๕๕๙   

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  ผมจะ

ขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  

สมัยท่ี  ๓  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

สิงหาคม  ๒๕๕๙  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ   

ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔  มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ  

เชิญทานราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอเสนอการประชุมสภาฯ  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  พฤศจิกายน  

๒๕๕๙   

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  ผมจะ

ขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  

สมัยท่ี  ๔  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  กรุณายกมือ

ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  

ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ เปนอันวาสมาชิกฯ ใหการรับรองการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  คือ 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ คือระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙   

  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ คือระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙   

  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คือระหวางวันท่ี ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   

 ๓. การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ จากกรณีท่ี  พล. อ. ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี  ในฐานะหัวหนา  

คสช. ใชอํานาจกฎหมายมาตรา  ๔๔  ตามรัฐธรรมนูญฉบับ ( ชั่วคราว )  

๒๕๕๗  ถึงการเลือกตั้งทองถ่ิน  วา  ตามท่ีมีประกาศ  คสช.  ท่ี  ๘๕ / ๒๕๕๗  
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เม่ือ  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เรื่องการไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินเปนการ

ชั่วคราว  โดยใหงดจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีครบวาระจนกวาจะมี

เปลี่ยนแปลง  ใหใชวิธีการสรรหาเพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ

เขามาทําหนาท่ีไปพลางกอน  จึงสมควรใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแตเดิม  มีสวนรับผิดชอบในฐานะ

ตัวแทนประชาชนในทองถ่ินในสถานการณท่ียังไมอาจจัดใหมีการเลือกต้ัง

ได  ท้ังยังเปนการสรางสภาพแวดลอมอันจําเปนเพ่ือประโยชนในการพัฒนาใน

ระบอบประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐานซ่ึงใกลชิดกับประชาชนท่ีสุด  โดยจะมีผลตอ

สมาชิกสภาทองถ่ิน  และผูบริหาร   ท่ีกําลังจะครบวาระจะตองอยูปฏิบัติหนาท่ี

ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้ง  เพราะฉะนั้น  จึงจําเปนตองกําหนดสมัยประชุม

สามัญ  สมัยแรก  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๐  ซ่ึงหากมีการเลือกตั้งตามปกติ

การประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมาย  จะเปนผู เปดประชุม  ตามมาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง  แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  ๑๓ )  พ.ศ.  

๒๕๕๒  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ  ๔  สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรก

หรือสมัยท่ี  ๑  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด  

จะกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ชวงเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖๐  ก็ได  

ซ่ึงตรงกับชวงการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปท่ีผานมาของทานนายกฯ  

และก็จะกําหนดสมัยประชุมสามัญท่ีเหลืออีก  ๓  สมัย  เชิญสมาชิกเสนอได

เลยครับ  เชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอการ

ประชุมสภาฯ  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๐  

คือ  ระหวางวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ – ๒  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  ผมจะ

ขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๐  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ – 

๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๐  

คือ  ระหวางวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ – ๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  ดวยคะแนนเสียง  

เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานพิเชฐครับ 

นายพิเชฐ  เข็มเพชร เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายพิเชฐ       

เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอเรียนถามทาน

ประธานฯ วา  ในปนี้เทศบาลตําบลบานบัวจะมีการจัดการแขงขันกีฬาเทศบาล

ตําบลบานบัวหรือไมครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  การแขงขัน

กีฬาเทศบาลตําบลบานบัวจะมีการแขง ขันตามปกติ เหมือนทุกปครับ  

รายละเอียด  ทางกองการศึกษาจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง  โดยอาจจะจัด

ในชวงการปดภาคเรียน  และแขงขันใหเสร็จสิ้นกอนชวงเทศกาลสงกรานต  

ขอบคุณครับ

  

ประธานสภาฯ ก็ขอเชิญทานสมาชิกฯ เขารวมโครงการดังกลาวนะครับ  และในวันท่ี  ๒๕ – 

๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  ทางมณฑลทหารบกท่ี  ๒๖  จังหวัดบุรีรัมย  ไดนํา

กําลังทหารและชาวบานรวมกันลอกผักตบชวาบริเวณลําหวยหมูท่ี  ๗  ก็ขอให

ทานสมาชิกฯ มารวมโครงการดวยครับ  เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ในวันนั้นจะมี

การนํารถแบคโฮมาชวยสนับสนุนการลอกผักตบชวา  จึงขอใหทานสมาชิกฯ 

ชวยกําชับแกผูใหญบาน  ใหเชิญชวนชาวบานมารวมโครงการ  และถามี

อุปกรณก็ขอใหเตรียมมาดวย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ

  

มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอหารือตอ

สภาฯ  ๒  เรื่อง  เรื่องท่ี  ๑  คือ  เรื่องโครงการรางระบายน้ําหมูท่ี  ๑๘  ทําไม

โครงการนี้ถึงยืดเยื้อ  และไมเรียบรอยเทาไหรนัก  ก็ขอฝากใหทางผูท่ีเก่ียวของ  

ไดชวยติดตามหนอยนะครับ  เริ่มไดรับการตําหนิมาจากชาวบานแลว  เรื่องท่ี  

๒  จากท่ีไดมีการออกประชาคมเก่ียวกับการจัดเก็บขยะ  ดําเนินการไปถึงไหน

แลวครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เรื่องราง

ระบายน้ํา  ผมก็ไดรับการรองเรียนจากชาวบานเชนกัน  จึงไดประสานไปยัง

กองชางใหไปตรวจสอบแลว  หากมีจุดไหนท่ีบกพรองหรือไมเรียบรอย  ก็ให



๗ 

 

ผูรับเหมาดําเนินการแกไข  จึงอยากใหชาวบาน  และสมาชิกฯ ทุกทาน  ได

ชวยกันติดตามและตรวจสอบอีกทางหนึ่ง  ถาหากไมมีการแกไข  เทศบาลก็จะ

ไมอนุมัติคาโครงการใหแกผูรับเหมารายนี้  และในตอนนี้ก็เลยสัญญาสงมอบ

โครงการ  เกิดคาปรับสงมอบงานชาแลว  แตทางผูรับเหมายังยืนยันวาจะ

ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ  ถาหากเสร็จแลวยังมีจุดท่ีตองแกไข  ก็จะให

ผูรับเหมาดําเนินการแกไขจนแลวเสร็จ  จึงจะอนุมัติคาโครงการได  สวนเรื่อง

การจัดเก็บขยะ  ตอนนี้กําลังดําเนินการจัดซ้ือรถเก็บขยะ  และเจาหนาท่ีได

ประสานไปยังผูใหญบานวาจะวางถังขยะไวจุดใดบางแลว  เดี๋ยวใหกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมชี้แจงตอครับ

  

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขครับ 

นางนรารัตน  ยืนยง เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางนรารัตน  

ยืนยง  ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  เรื่องการจัดเก็บขยะ  

ตอนนี้กําลังอยูในชวงการจัดซ้ือรถขยะ  คาดวาอีกประมาณ  ๒  เดือน  จะ

สามารถรับรถได  และไดดําเนินการทํา  MOU  รวมกับเทศบาลตําบลอิสาณ  

และเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ซ่ึงไดรับการตอบรับกลับมาวาสามารถนําขยะไปท้ิง

รวมกับหนวยงานดังกลาวได  สวนจํานวนถังท่ีจัดสรร  ในปแรกจะประมาณการ

ใหแตละหมูบานจํานวนหนึ่งกอน  โดยอาจจะคํานวณจาก  รอยละ  ๑๐ 

 -

 ๑๕  

ของจํานวนครัวเรือนในหมูบานนั้นๆ  โดยไมนับโรงเรียน  วัด  และรานคา  ถา

หากไมเพียงพอก็อาจจะมีการเพ่ิมจํานวนถังในปถัดไป  เพ่ือปองกันความ

คลาดเคลื่อนของจํานวนถังขยะ  หากทราบจํานวนท่ีชัดเจนแลว  จะนํามาแจง

อีกครั้งหนึ่งคะ 

ประธานสภาฯ จํานวนถังท่ีจัดสรรใหแตละหมูบาน  ก็จะประมาณการคํานวณจาก  รอยละ  

๑๐ - ๑๕  ของจํานวนครัวเรือนในหมูบานนั้นๆ  โดยไมนับโรงเรียน  วัด  และ

รานคา  ซ่ึงในสวนของรานคานี้จําเปนท่ีจะตองวางถังขยะไว  และตองเปนจุดท่ี

รถเก็บขยะสามารถเขาถึงได  ซ่ึงจํานวนถังอาจจะมีการปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

ในภายหลังเม่ือทราบจํานวนถังขยะท่ีแนนอนแลวครับ  สวนเรื่องรางระบายน้ํา  

ขอเชิญกองชางชี้แจงดวยครับ  เชิญครับ 

นายเจษฎาพร  ทองเรือง เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเจษฎาพร  

ทองเรือง  ตําแหนงวิศวกรโยธา  เรื่องรางระบายน้ํา  เม่ือประมาณ  ๒  อาทิตย

ท่ีผานมา  ไดลงตรวจงานพรอมกับทานปลัดฯ  และผูรับเหมา  ไดมีการชี้แจง

จุดท่ีตองทําการแกไข  เชน  ฝาปดรางระบายน้ําไดสั่งใหดําเนินการเปลี่ยนใหม

เกือบท้ังหมด  เปนตน  หลังจากนั้นไดมีการโทรติดตามเรงรัดใหดําเนินการ

แกไขตลอดครับ  ขอบคุณครับ 



๘ 

 

ประธานสภาฯ เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมเห็นวาราง

ระบายน้ําท่ีกําลังกอสรางบริเวณทางสามแยกจากถนนบุรีรัมย – นางรอง เขา

ตําบลบานบัวนั้นไมไดมีการตอไปยังทอระบายน้ําของทางหลวง  เลยสงสัยวาจะ

สามารถระบายน้ําออกไปไดอยางไรครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญวิศวกรโยธาครับ 

นายเจษฎาพร  ทองเรือง เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเจษฎาพร  

ทองเรือง  ตําแหนงวิศวกรโยธา  บริเวณนั้นจะมีการกอสรางบอพักและตอทอ

ระบายน้ําไปตอของทางหลวงในภายหลังครับ   

ประธานสภาฯ เชิญทานอุกฤษฎครับ 

นายอุกฤษฎ  สุขเสน เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายอุกฤษฎ     

สุขเสน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขออภิปรายเก่ียวกับ

เรื่องรางระบายน้ําเพ่ิมเติมครับ  การกอสรางรางระบายน้ํานี้  มันมีแผลท่ีเกิด

ข้ึนกับตัวถนนนี้  จะมีการซอมแซมอยางไรครับ  และรางน้ําในแตละจุดมีการ

วางระดับท่ีไมเหมาะสม  ก็ขอฝากไปยังกองชาง  ใหชวยติดตามและกําชับไปยัง

ผูรับเหมาดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญวิศวกรโยธาครับ 

นายเจษฎาพร  ทองเรือง เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเจษฎาพร  

ทองเรือง  ตําแหนงวิศวกรโยธา  ในชวงทายของการกอสรางจะมีการไลระดับ

ของรางน้ําอีกครั้งหนึ่ง  และรอยแผลของถนนจะตองใชลาดยางสําเร็จมา

ซอมแซมภายหลังกอนสงมอบงานครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานท่ีปรึกษาฯ ครับ 

นายลําไย  ศรีพนม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

ปญหาอีกอยางของรางระบายน้ําในตอนนี้  คือความแข็งแรงของฝาปดราง

ระบายน้ํา  ไมสามารถรับน้ําหนักรถยนตท่ีสัญจรไปมาได  ในตอนนี้ก็ชํารุดเปน

จํานวนมาก  จึงอยากฝากใหชวยติดตามและแกไขดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอหารือเรื่อง

การขยายเขตไฟฟา  หากชาวบานไดแจงเรื่องความตองการขยายเขตไฟฟา

มายังเทศบาลตําบลบานบัว จะสามารถจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการได



๙ 

 

หรือไม  และการขอขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรนี้  ตองมาดําเนินการท่ี

เทศบาลตําบลบานบัวหรือไม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

การขอไฟฟาเพ่ือการเกษตร  สามารถมาขอแบบคํารองขอขยายเขตไฟฟาเพ่ือ

การเกษตร ไดท่ีเทศบาล 0บานบัว  โดยไมตองผานการประชาคมหมูบาน  

จากนั้นทางเทศบาลฯ จะดําเนินการตอไปยัง0การไฟฟาคะ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถาไมมี  ทางทานนายกก็ไดฝากกําชับ

ใหในวันท่ี  ๒๕ – ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  ทางมณฑลทหารบกท่ี  ๒๖  

จังหวัดบุรีรัมย  ไดนํากําลังทหารพรอมรถแบคโฮและชาวบานมารวมกันลอก

ผักตบชวาบริเวณลําหวยหมูท่ี  ๗  ก็ขอใหทานสมาชิกฯ มารวมโครงการดวย

ครับ  การประชุมในวันนี้ผมก็ตองขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  และ

เจาหนาท่ีทุกทานท่ีรวมประชุมในวันนี้  ขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

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

 

( ลงชื่อ )             ผูจดบันทึกการประชุม 

( นางนงลักษณ เขียมรัมย ) 

             เลขานุการสภาฯ 

 

( ลงชื่อ )         ผูตรวจรายงานการประชุม 

      ( นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  

 

 ( นายธัญญา  ประวรรณรัมย ) ประธานกรรมการ 

  

 

  ( นางสาวรตินันท  สุขลวน ) กรรมการ 

 

  

 ( นายธุรกิจ  อุพลรัมย )    เลขานุการ 


