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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งที่  ๓ )  ประจําปีพทุธศักราช  ๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว 

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

สมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม 

๑. นายวิสิฐศักด์ิ   ตาประโคน  ประธานสภาฯ เทศบาล ต.บ้านบัว 
๒. นายเกษม   ศรีรัตน์   รองประธานสภาฯ เทศบาล ต.บ้านบัว 
๓. นายจําเริญ   ประโลมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๑ 
๔. นายต๋ิง   สารรัมย์   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๑ 
๕. นางสาวรตินันท์  สุขล้วน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๑ 
๖. นายราเมศ   ไชยโย   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๑ 
๗. นายสมชาย   เที่ยงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๑ 
๘. นายอุกฤษฎ์   สุขเสน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๑ 
๙. นายธัญญา   ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๒ 
๑๐. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๒ 
๑๑. นายสิทธิศักด์ิ   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๒ 
๑๒. นายใจเพชร   สราญบุรุษ  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บ้านบัว 

สมาชิกสภาฯ ผู้ไม่มาประชุม  

๑. นายธุรกิจ   อุพลรัมย์  สมาชิกสภาฯ เขต  ๒   ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายกิตติพงษ์   รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว 
๒. นายเชิดศักด์ิ   ผจวบโชค  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว 
๓. นายนพอนันต์   พะยุดรัมย์  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว 
๔. นายฉัตรกุล   ศรีพนม   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ต. บ้านบัว 
๕. นางนงลักษณ์   เขียมรัมย์  รองปลัดเทศบาล  ต. บ้านบัว 
๖. นายณภัทร   โฆษิตอัมพรเสนีย์  หัวหน้ากองการศึกษา 
๗. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย์   จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘. นางสาวประพัฒน์ศร ประวันรัมย์  ผช.จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙. นายธนรัตน์   ผจวบโชค  ผช.จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐. นายพนมกร   เติมเทียน  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันน้ีสมาชิกมาประชุม  ๑๑  ท่าน  ลา  ๑  ท่าน  คือ  คุณธุรกิจ  อุพลรัมย์   
ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  สมัยประชุมสามัญ     
สมัยที่  ๓  ( ครั้งที่  ๒ ) ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖ วันอังคารที่  ๒๐  
สิงหาคม  ๒๕๕๖   

ประธานสภาฯ ขอยกไปรับรองในการประชุมฯ สมัยหน้านะครับเน่ืองจากยังไม่เรียบร้อยดี 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ วันน้ีไม่มีนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้น 

ประธานสภาฯ วันน้ีไม่มีนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 - เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ขั้นลงมติ 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.  
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  ๕๒  การพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติฯ  ในขั้นลงมติไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ว่าการประชุมสภา
ท้องถิ่นมีมติให้อภิปรายหรือมีเหตุอันสมควร  ก็จะขอลงมติเลยนะครับ  สมาชิก
ฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 
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ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่านเชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์  เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอหารือ
โครงการถนนยกระดับดินเส้นบ้านโคกระกา  บ้านโคกเพชร  บ้านหนองค่าย  
ต้องให้ช่างออกไปรังวัดกับผมเลยไหมหรือให้ผมดําเนินการเองเลย  แล้วผมจะ
ได้นําไปหารือกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง  ๓  หมู่บ้าน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ก็ฝากไปยังผู้บริหารให้ช่วยดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
ขออนุญาตทําความเข้าใจกับท่านสมาชิกฯ ก่อนนะครับ  เป็นสิ่งท่ีดีนะครับที่เรา
เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนเข้ามา  เราก็ต้องการให้ความเจริญเข้ามาสู่
หมู่บ้านโดยการทําถนน  ก่อนอ่ืนท่านต้องขอแบบฟอร์มอุทิศที่ดินที่กองช่าง  
จากน้ันจึงหารือกับผู้นําชุมชนเพ่ือประชุมประชาคม  เราจะได้ทําบันทึกโดยมี
มติของประชาคมแล้วจึงให้เจ้าของที่ดินลงลายมือช่ืออุทิศที่ดินบางส่วนเพ่ือ
ก่อสร้างถนน  เมื่อทําแผนชุมชนก็ให้นําโครงการน้ีบรรจุไว้ในแผนชุมชนของ
หมู่บ้านด้วยในอันดับต้นๆ ตามลําดับความสําคัญ  จะบรรจุไว้ในแผนฯ ของ
เทศบาลอย่างเดียวไม่ได้  ต้องบรรจุไว้ในแผนชุมชนด้วย  เมื่อได้ลงลายมือช่ือ
อุทิศที่ดินเรียบร้อยแล้วท่านก็มาแจ้งโยธาให้ไปสํารวจสภาพพ้ืนที่และการวาง
ท่ออย่างไร  จากน้ันจะได้นําโครงการจากแผนชุมชนเพ่ือนํามาบรรจุลงเทศ
บัญญัติต่อไป  ผมก็ขอเรียนไว้เพียงเท่าน้ีขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านเลขาฯ ก็ได้ช้ีแจงไปแล้วว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างเก่ียวกับเร่ืองถนนหนทาง
นะครับ  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่านเชิญท่านธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒  ผมขอเสนอไปยัง
ท่านเลขาฯ  แล้วจะได้ช่วยกันอภิปรายในการประชุมร่วมกับผู้บริหารหรือ
พนักงาน  ตอนน้ีถึงเวลาที่เราควรจะทํางานแบบเชิงรุกทุกรูปแบบ  วันน้ีเราจะ
ได้รับหนังสือจากเทศบาลฯ เพ่ือนําไปถ่ายทอดแก่พ่ีน้องประชาชน  ในวันน้ี
ความเข้าใจของพ่ีน้องประชาชนเรามีมากน้อยเท่าไหร่  ถ้าได้ลงสํารวจจะพบว่า
มีไม่ถึงร้อยละ  ๒๐  ในแต่ละหมู่บ้านที่มีความรู้ความเข้าใจ  ซึ่งการที่เรา
อภิปรายในวาระอ่ืนๆ ที่ผ่านมาจะพิจารณาแต่โครงสร้างพ้ืนฐาน  ในอนาคต
โครงการเหล่าน้ีจะค่อยๆ ลดลง  แต่เรื่องการทํางานเชิงรุกของพวกเราผมฝาก
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ให้พิจารณากันภายในเพ่ือวางแผนการทํางานเชิงรุก  เมื่อวานผมยกตัวอย่าง
กรณีที่นิติกรได้ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามเงินเศรษฐกิจชุมชน  ผมได้ลองไปสอบถาม
หลายๆ หมู่บ้านปรากฏว่าชาวบ้านให้การช่ืนชม  เรื่องอ่ืนๆ ที่จะต้องติดตามต่อ
ในอนาคต  คือ  เรื่องของสังคม  การสาธารณสุขของเราก็ถึงเวลาการทํางาน
แบบเชิงรุกเช่นกัน  ก็ขอฝากไว้ว่าการทํางานทุกรูปแบบอยากให้ท่านได้ช่วยกัน
วางแผนล่วงหน้า  และลงไปพบชาวบ้านเพ่ือทําความเข้าใจให้มากๆ ครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  จากท่ีท่านสมาชิกฯ ได้อภิปราย  ผมก็ได้ปรึกษากับท่านนายกฯ ท่านได้บอกว่า  
อนาคตอาจจะเป็นปีหน้าจะมีการลงพ้ืนที่  เทศบาลฯ พบประชาชน  เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจถึงความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว  มีท่าน
ใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์  เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอหารือ
เก่ียวกับภาษีบํารุงท้องที่  ผมได้ต้ังข้อสังเกตว่าเมื่อก่อนการสํารวจที่ดินที่ไม่มี
โฉนดจะมีการวาดรูปแผนที่ขึ้นมา  ต่อมาเมื่อเป็นเทศบาลแล้วได้ออกไปสํารวจ
ก็ไม่ได้มีการวาดรูปแผนที่เลย  ระบุไว้เพียงเนื้อที่  ผมอยากให้นําข้อมูลเก่าที่
ผู้ใหญ่บ้านได้สํารวจไว้ขึ้นมาใช้ประกอบด้วย  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อก่อนชาวบ้านที่มีที่ดินเป็นจํานวนมาก  เมื่อมีการสํารวจภาษีก็จะแจ้งเพียง
จํานวนน้อย  ต่อมามีปัญหาเร่ืองการออกโฉนดที่ดิน  ตอนน้ีจึงมีการดําเนินการ
สํารวจใหม่ทุกๆ  ๒  ปี  ก็อยากฝากท่านสมาชิกฯ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อ  
เพราะอย่างน้อยเราก็เสียภาษีที่ดินทุกๆ ปี  ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการออก
โฉนดที่ดินในอนาคตได้  บางคนเสียภาษีน้อยแต่มีที่ดินจํานวนมากก็จะเกิด
ปัญหากับทางเทศบาลได้  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่าน
จําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์  เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  เรื่องโฉนดที่ดินที่
ชาวบ้านไม่สามรถออกโฉนดได้ก็เป็นระยะเวลานานหลายปีแล้ว  ก็อยากฝากให้
ท่านผู้บริหารได้ช่วยติดตามเรื่องน้ี  การทําแผนที่ตําบลดําเนินการถึงไหนแล้ว  
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ปัญหานี้ก็มีมาหลายปีแล้ว  ที่ดินในเขตตําบลบ้านบัวมีค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะ
โคกป่าหวาย  สําหรับการพิจารณาการออกโฉนดผมคิดว่าผู้ที่มีอํานาจในการ
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พิจารณาน่าจะเป็นสํานักงานที่ดินมากกว่า  แต่ขอฝากให้ท่านผู้บริหารช่วยดูแล
ด้วยครับ  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่านรองนายกฯ ครับ 

นายเชิดศักด์ิ  ผจวบโชค  เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมรู้สึกดีใจที่สมาชิกฯ 
ทุกท่านได้ร่วมกันอภิปรายในที่ประชุมแห่งน้ี  ถึงแม้บางทีจะมีผิดพลาดไปบ้าง  
แต่เราก็ช่วยกันหารือร่วมกัน  ผมทางฝ่ายบริหารจึงไม่อยากเข้าไปขัดจังหวะใน
บางเรื่อง  อยากให้เราได้ช่วยกันถกประเด็นต่างๆ ร่วมกัน  ไม่ต้องกังวลว่าจะผิด
หรือถูก  เมื่อเราได้อภิปรายร่วมกันเราก็จะสามารถไปพร้อมๆ กันได้ครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ก็อยากให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  สําหรับเร่ือง
การแต่งกายในวันที่มีการประชุมสภาฯ  ก็จะเป็นเครื่องแบบของทางราชการสี
กากี  ยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอ่ืน  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหม
ครับ  เชิญท่านสมชายครับ 

นายสมชาย  เท่ียงเจริญ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายสมชาย   
เที่ยงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  ผมขอสอบถามเร่ือง
การทําถนนดิน  เราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นการบุกรุกที่ดิน  เพราะที่ดินไม่มี
โฉนด  ผมเกรงว่าจะเกิดปัญหาเร่ืองการอุทิศที่ดิน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เรื่องน้ีเราต้องประสานไปยังผู้นําจะได้ประสานต่อไปยังชาวบ้านที่เป็นเจ้าของ
พ้ืนที่ข้างเคียงติดกับถนนท่ีเราจะดําเนินการก่อสร้าง  มีท่านใดจะแสดงความ
คิดเห็นไหมครับ  เชิญท่านราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย  เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  เรื่องโครงการถนน  เมื่อก่อนมี
โครงการขุดลําห้วยจากบ้านหัววัว  จะต้องมีแบบฟอร์มอุทิศที่ดิน  ต้องมีการลง
ลายมือช่ือจากเจ้าของที่ดินถึงจะดําเนินการต่อได้  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ แบบฟอร์มอุทิศที่ดินก็ถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะใช้ในการดําเนินการนะครับ        
มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีสําหรับวันน้ีหมดระเบียบ
วาระการประชุมแล้วผมขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

********************** 
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( ลงช่ือ )  ใจเพชร  สราญบุรุษ  ผู้จดบันทึกการประชุม 
    ( นายใจเพชร  สราญบุรุษ ) 

                เลขานุการสภาฯ 
 
 
 

( ลงช่ือ )  วิสิฐศักด์ิ  ตาประโคน   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายวิสิฐศักด์ิ  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 ......................................... 
 ( นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ ) ประธานกรรมการ 
 
 ......................................... 
  ( นางสาวรตินันท์  สุขล้วน ) กรรมการ 
 
 ......................................... 
  ( นายธุรกิจ  อุพลรัมย์ )  เลขานุการ 
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