
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  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. 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.บานบัว เขต ๒ 

๑๑. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๒. นายสิทธิศักดิ์   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๓. นายใจเพชร   สราญบุรุษ  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. นางสาวประพัฒนศร ประวันรัมย  ผช.จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 

๘. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช.จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 

๙. นายธนิส   ปุลันรัมย  ผูชวยนิติกร 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกมาประชุม  ๑๑  ทาน  อีก  ๑  ทานกําลังเดินทางมาถือวาครบองค

ประชุมนะครับ  และเนื่องจากเทศบาลตําบลบานบัวจะมีการสงสมาชิกฯ เขา

รับการอบรมเก่ียวกับระเบียบสภาสวนทองถ่ิน  ณ  โรงแรมเทพนคร  จังหวัด

บุรี รัมย   ในวันท่ี   ๒๖ – ๒๘  กุมภาพันธ   ๒๕๕๗  ลงทะเบียนเวลา      

๐๘.๐๐  น.  การแตงกายก็ใสชุดสีกากี  ขอใหพรอมเพรียงกันดวยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย   

ท่ี  ๔  ( ครั้งท่ี  ๑ ) ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีท่ี          

๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  มีขอผิดพลาด

ตรงชื่อของท่ีปรึกษานายกฯ  โดยชื่อของทานคือ  “ ลําใย ”  แตในบันทึกฯ นี้

พิมพวา  “ ลําไย ”  ฝากใหแกไขดวยครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง     

นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จส้ิน 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

 - เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบล  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 
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นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล    

บานบัว  ดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐   ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบไปดวย  สภาทองถ่ิน

และผูบริหารทองถ่ิน  ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยประชาชนในทองถ่ิน  เพ่ือเขา

มาเปนตัวแทนในการบริหารงานใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน  และ

ใหมีกลไกลการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดโดย

ประชาชนผูรับการบริการ  ซ่ึงเทศบาลตําบลบานบัวก็เปนหนึ่งท่ีจะตองจัด

ใหบริการสาธารณะแกประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตตําบลบานบัว ใหเปนไปอยาง

คุมคาและเกิดประโยชน  อยางสูงสุด  กระผมนายกิตติพงษ  รัตนศศิวิมล  

นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว  ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

ตําบลบานบัว  ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เม่ือคราว

ประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  ประจําป  พ.ศ.  

๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕  บัดนี้ไดครบกําหนดการปฏิบัติงาน  

๑  ปแลว  จึงไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานบัวตาม

นโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลบานบัว  และประชาชนตําบลบาน

บัวใหไดรับทราบถึงความกาวหนาการดําเนินงานท่ีไดกําหนดไวประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซ่ึงรายงานฉบับนี้จะแสดงใหเห็นภาพรวมท้ังหมดท่ี

ไดดําเนินการในระยะท่ีผานมา  หวงัวารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเปน

กลไกสวนหนึ่งใหสภาเทศบาลตําบลบานบัว  และประชาชนตําบลบานบัว ใน

การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

ตําบลบานบวัตอไป  รายละเอียดดังเอกสารท่ีไดสงใหกับทุกทาน  ขอบคุณมาก

ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยในคําแถลงของทานนายกฯ ไหมครับ  ทาง

เจาหนาท่ีก็ไดสงเอกสารใหทานไดอานรายละเอียดเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  

เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอชื่นชมการ

จัดทําใหเราไดเห็นวาการบริหารจัดการในแตละปวาไดรับหรือใชไปเทาไหร  ผม

มีขอสังเกตอยู  ๒  ท่ี  สวนท่ี  ๑  ในลําดับท่ี  ๘๗  ตั้งงบฯ ไว  ๑๐๐,๐๐๐  

บาท  ( หนึ่งแสนบาทถวน )  แตมีการใชเกินไปประมาณ  ๖,๐๐๐  บาท        

( ประมาณหกพันบาทถวน )  จะตองยึดตัวเลขใด  สวนท่ี  ๒  ในลําดับท่ี  ๑๐๒  

ตั้งงบไวท่ี  ๒๑๗,๑๓๘  บาท  ( สองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอยสามสิบแปด
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บาท )  แตมีการใชไป  ๒๔๐,๐๐๐  บาท  ( สองแสนสี่หม่ืนบาทถวน )  ถาเปน

อยางนี้  ในอนาคตเราจะตองบวกไวหรือสวนเกินนี้จะตองคืนอยางไร  จึงอยาก

ใหชวยชี้แจงสักหนอยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน    

ขออนุญาตชี้แจงในฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณ  โครงการท่ีตั้งไวตามเทศ

บัญญัติถาหากมีภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวาท่ีไดประมาณการไว  ก็ตองทํา

การโอนงบประมาณเพ่ิมเพ่ือใหเพียงพอกับคาใชจายในแตละป  ขอบคุณมาก

ครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถาไมมีเขาสูเรื่องท่ี  ๒  ตอนะครับ 

 -  เรื่องพิจารณาอนุมัติการจายขาดเงินสะสม  ประจําป พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

ประธานสภาฯ เชิญทานายกฯ ชี้แจงครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ทุกทาน  ดวยเทศบาลตําบลบานบัว        

มีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองพัฒนาตําบลบานบัวใหมีความเจริญ  และเพ่ือ

เปนการบรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนชาวตําบลบานบัว  จึงขอ

อนุมัติสภาเทศบาลตําบลบานบัวจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  

๒๕๕๗  เปนเงินรวม  ๕,๑๗๘,๐๐๐  บาท  ( หาลานหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนแปดพัน

บาทถวน )  เพ่ือกอสราง 

๑. โครงการซอมสรางถนน  Asphaltic  Concrete  บานตะโกราย  หมูท่ี  

๔  เชื่อมบานปลัดชุมแสง  หมูท่ี  ๑๓  ขนาดกวาง  ๕  เมตร  หนา  ๐.๕  เมตร  

ยาว  ๑,๔๐๐  เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๗,๐๐๐  ตร.ม.   

ประมาณการคากอสราง  ๔,๗๙๘,๐๐๐  บาท  ( ส่ีลานเจ็ดแสนเกา

หม่ืนแปดพันบาทถวน ) 

๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานซาด  หมูท่ี  ๓  ขนาด

กวาง  ๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ยาว  ๑๗๐  เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา   

๘๕๐  ตร.ม.   

ประมาณการคากอสราง  ๓๘๐,๐๐๐  บาท  ( สามแสนแปดหม่ืน

บาทถวน )  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   ๕,๑๗๘,๐๐๐  บาท  ( หาลานหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืน

แปดพันบาทถวน )  (รายละเอียดอ่ืนๆ ตามเอกสารแนบทาย) 
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ดังนั้น  จึงขอใหทานไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภา  เพ่ือใหสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลบานบัวพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  ๒๕๕๗  เปนเงินรวม  ๕,๑๗๘,๐๐๐.-บาท  ซ่ึงเทศบาลตําบลบานบัวมี

เงินคงเหลือสะสมอยู  ๙,๐๖๗,๐๔๘.๒๙  บาท  ( เกาลานหกหม่ืนเจ็ดพันสี่สิบ

แปดบาทยี่สิบเกาสตางค )  รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวยนี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ การพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมนี้สามารถพิจารณา  ๓  วาระรวดเดียวได

ตามระเบียบฯ  เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในฐานะฝาย

บริหารขอเสนอในท่ีประชุมตอทานประธานสภาฯ วา  ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

จายขาดเงินสะสม  ๓  วาระรวด  ใหเสร็จภายในวันนี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ฝายบริหารก็ไดเสนอใหพิจารณา  ๓  วาระรวด  แตฝายสภาฯ ก็สามารถเสนอ

ไดเชนกันครับ  แตตองเปน  ๑  ใน  ๓  ของสมาชิกท่ีมีอยู  ผมจะขอมติเลยนะ

ครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบใหพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม  

ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗  รวดเดียวท้ัง  ๓  วาระ  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม

  

เห็นชอบใหพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗  

รวดเดียวท้ัง  ๓  วาระ  ดวยคะแนนเสียง  เ ห็นชอบ  ๑๑   เ สียง             

ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 - เรื่องพิจารณาอนุมัติการจายขาดเงินสะสม  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗  

ข้ันรับหลักการ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ  ถาไมมีผมจะขอมติเลยนะครับ  สมาชิก

ทานใดใหความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติจ ายขาดเงินสะสม  ประจําป

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ข้ันรับหลักการ  กรุณายกมือครับ  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบพิจารณาอนุมัติการจายขาดเงินสะสม  ประจําปพุทธศักราช  

๒๕๕๗  ข้ันรับหลักการ   ดวยคะแนนเสียง   เ ห็นชอบ  ๑๑   เ สียง            

ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 -  การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ในข้ันแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ในข้ันแปรญัตติ  ก็จะใหทานสมาชิกฯ ในหองประชุมเปนคณะกรรมการแปร

ญัตติ  และใหประธานสภาฯ เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  การแปร

ญัตติสามารถเสนอแปรญัตติโดยใชวาจาก็ได เพราะทานสมาชิกฯ ในหอง
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ประชุมเปนคณะกรรมการแปรญัตติท้ังหมด     มีสมาชิกทานใดเสนอแปรญัตติ

ไหมครับ  เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน    

ขออนุญาตชี้แจงนะครับ  ในข้ันแปรญัตติ  เม่ือผูบริหารเสนอโครงการ  ก็ให

ทานพิจารณาโครงการท่ีไดเสนอเขามาวาเหมาะสมหรือไม  ซ่ึงในการเสนอ

โครงการทางฝายผูบริหารก็จะเสนอปริมาณงานเขามาดวย  สมาชิกฯ ตอง

พิจารณาวาสอดคลองกับระเบียบทางราชการหรือไม  ถาพิจารณาแลวตัวเลข

นอยหรือมากกวาท่ีประมาณการไว  ทานก็สามารถแปรญัตติได  ขอบคุณมาก

ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ  สมาชิกบางทานอาจจะยังพิจารณาไม

ท่ัวถึงในรายละเอียด  ขอพักการประชุมครับ 

 

------  พัก  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  ------ 

 

ประธานสภาฯ กลับเขาสูวาระการประชุม  มีทานใดจะแปรญัตติไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  

นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  เปนอันวาใหคงไวซ่ึงรางเดิมท้ังหมด 

 -  เรื่องพิจารณาอนุมัติการจายขาดเงินสะสม  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗  

ข้ันลงมติ  

ประธานสภาฯ การพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗  ในข้ันลง

มติไมมีการอภิปรายก็จะขอมติเลยนะครับ  สมาชิกฯ ทานใดใหความเห็นชอบ

การอนุมัติจายขาดเงินสะสม  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗  ข้ันลงมติ  กรุณา

ยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการอนุมัติการจายขาดเงินสะสม  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗  

ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี  งดออกเสียง   

๑  เสียง 

 -  การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําป  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

ประธานสภาฯ การกําหนดสมัยประชุมสามัญจะใชปปฏิทิน  สมัยท่ี  ๑  คือวันนี้  วันพฤหัสบดี

ท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  เหลืออีก  ๓  สมัยท่ีจะตองกําหนดวันประชุม  

เชิญทานพิเชฐครับ 
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นายพิเชฐ  เข็มเพชร เรียนทานประธานฯ และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายพิเชฐ        

เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอการ

ประชุมสภาฯ  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๒  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

มิถุนายน  ๒๕๕๗  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

สิงหาคม  ๒๕๕๗  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  

พฤศจกิายน  ๒๕๕๗  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  

เปนอันวาสมาชิกฯ ใหการรับรองการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  คือ 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ คือระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗   

  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ คือระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๗   

  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คือระหวางวันท่ี ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   

 -  การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๘ 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกเสนอไดเลยครับ  เชิญทานพิเชฐครับ 

นายพิเชฐ  เข็มเพชร เรียนทานประธานฯ และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายพิเชฐ        

เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอ         

การประชุมสภาฯ  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๘  

คือ  ระหวางวันท่ี  ๑ กุมภาพันธ – ๒  มีนาคม  ๒๕๕๘  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ

  

ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  

เปนอันวาสมาชิกฯ ใหการรับรองการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  

ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๘  คือ  ระหวางวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ – ๒  มีนาคม  

๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมมีขาวมา

ประชาสัมพันธจากหมอดินชื่อคุณเสริม  รักษา  ไดรับโครงการกรมพัฒนาท่ีดิน  

กระทรวงเกษตร  เรื่องการขุดสระเอ้ืออาทร  เ พ่ือใหสมาชิกฯ ได ไป
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ประชาสัมพันธตอ  โดยมีงบประมาณสมทบใหบอละ  ๒,๕๐๐  บาท  ทานใดท่ี

ตองการสระเอ้ืออาทร  สามารถโทรสอบถามไดโดยตรงท่ีเบอรของคุณเสริม  

รักษา  ๐๘๖ – ๐๗๒ – ๒๔๘๖  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  มีชาวบานฝากถามเรื่องปายบอก

ทางมาสํานักงานเทศบาลตําบลบานบัว  วาดําเนินการติดตั้งหรือยังครับ  

ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอฝากไปยังผูบริหารดวยครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ      

เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอฝาก     

เรื่องถนนคอนกรีต  ตรงชวงรอยตัดของถนนคอนกรีตนั้นจะมีทอ  PVC  เพ่ือทํา

ใหถนนเกิดความยืดหยุน  โดยจะใสเหล็กสวมกับคอนกรีต  แตทุกวันนี้ไมไดมี

การดําเนินการแบบนี้ เลย  ผมก็ขอฝากไวเ พ่ือตําบลของเรา  เรื่องการ

ดําเนินการซอมไฟก่ิงของแตละหมูบาน  มีงบมาซอมแซมหรือยัง  และถนนเสน

หนาสํานักงานเทศบาลตําบลบานบัวก็มืดมาก  อยากใหมีการติดตั้งไฟก่ิง

เพ่ิมเติม  และเรื่องถังขยะ  ชาวบานสอบถามวาทําไมถึงไมมีสักที  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอฝากไปยังผูบริหารดวยครับ  ชวงนี้เจาหนาท่ีก็ไดลงพ้ืนท่ีจัดประชุมประชาคม

เชิงปฏิบัติการ  เพ่ือทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ.  ๒๕๕๗ – 

๒๕๕๙ )  จัดทําแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )  พรอมรับฟง

ปญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานบัว  ขอฝากไปยัง

ทานสมาชิกฯ ทุกทานในแตละเขต  เม่ือเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีก็อยากใหทานสมาชิก

ฯ ไดมีสวนรวมในการประชุมประชาคม  ซ่ึงจะเปนประโยชนแกตัวทานเอง  

สวนเรื่องการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  ทางเจาหนาท่ีก็ไดแจกกําหนดการออก

จัดเก็บใหกับสมาชิกฯ ทุกทานแลว  ก็ขอฝากใหสมาชิกฯ ประชาสัมพันธดวย

ครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  เรื่องแผนท่ีตําบล

ทางอากาศ  เพ่ือตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ท่ีดินนั้นไดดําเนินการหรือยัง  และ

โครงการลอกหวยไมทราบวามีงบประมาณบางหรือไม  ขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอเรื่อง

การลงพ้ืนท่ีจัดประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการบูรณาการกับการจัดเก็บภาษี

บํารุงทองท่ีในปถัดไปและทานสมาชิกฯ นาจะรวมมือกันลงไปอํานวยความ

สะดวกแกชาวบานพรอมกันทีเดียว  เชิญชาวบานมาครั้งเดียวพูดคุยกันเปน

วาระเลยก็ได  เพ่ือใหเกิดการประหยัด  เชน  น้ํามัน  เวลา  เปนตน  ขอบคุณ

มากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

เรื่องการจัดเก็บภาษีทางเจาหนาท่ีของเราจะออกจัดเก็บกอนทางเจาหนาท่ีท่ี

ออกจัดทําแผนฯ  โดยออกจัดเก็บตั้งแตเดือนมกราคม  ๒๕๕๗  แตการออก

จัดทําแผนฯ พ่ึงออกเม่ือเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๕๗  ทําใหไมตรงกัน  ยกเวนจะมี

กําหนดการท่ีตรงกันจริงๆ  อีกท้ังการออกจัดเก็บภาษีฯ นั้นใชเวลานานมากใน

แตละครั้ง  สวนการประชุมประชาคมใชเวลาไมนาน  ทําใหไมสามารถท่ีจะลง

พ้ืนท่ีพรอมกันทุกหมูได  แตก็จะพยายามแจงเจาหนาท่ีใหลงพ้ืนท่ีพรอมกันถา

สามารถดําเนินการไดครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

สําหรับเรื่องของท่ีสาธารณประโยชน  ผมไดประสานไปยังท่ีดินตอนนี้ก็ไดแผนท่ี

โฟกัสทําเลมา  สวนภาพแผนท่ีทางอากาศ  ถาเราจะตั้งงบประมาณในการซ้ือก็

จะตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก  เคยดําเนินการติดตอขอซ้ือแลวแตทาง

ท่ีดินไดบอกวายังไมตองซ้ือ  จะชวยดําเนินการหาทางออกเรื่องนี้ให  แต

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเจาหนาท่ีในท่ีดิน  จึงทําใหการดําเนินการไมตอเนื่อง  

ตอนนี้ผมกําลังรวบรวมแผนท่ีตั้งแต  พ.ศ.  ๒๔๘๒  และทางผูใหญทวีสิทธิ์  ได

ประสานไปยังองคกรเอกชนท่ีใหความชวยเหลือเก่ียวกับเรื่องของท่ีดิน  เพ่ือหา

ขอมูลเก่ียวกับท่ีดินในตําบลบานบัวโดยการพูดคุยกันในสภาชุมชนวามีปญหา

อะไรบาง  จากนั้นจะนําขอมูลท่ีไดเสนอไปยังองคกรเอกชนนี้  องคกรก็จะ

สนับสนุนงบประมาณมาดําเนินการ  การแกปญหาเรื่องท่ีดินตองใชระยะเวลา  

ลาสุดทานรองนายกฯ ไดเซ็นตสัญญา  MOU  กับองคกรนี้แลว  เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการตอไปได  ผมยินดีทําหนาท่ีเลขาเพ่ือดําเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ  ใน
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เบื้องตนเราตองหาทําเลท่ีสาธารณประโยชนใหพบกอน  เม่ือพบแลวจะ

ดําเนินการยกเลิกทําเลนี้เปนข้ันตอนตอไป  เดือนท่ีผานมามีหนังสือจากอําเภอ

มาใหตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชนเพ่ิมอีก  ๑  แปลง  คือ  บานมวงใตโคก   

ลุมปุก  จํานวน  ๒,๕๐๐  ไร  ทําใหเกิดปญหาการทับซอนเพ่ิมข้ึนอีก  ตําบล

บานบัวมีเนื้อท่ีประมาณ  ๒๖,๐๐๐  กวาไร  เปนท่ีสาธารณประโยชนตาม

ทะ เบี ยนประมาณ   ๑๘ ,๐๐๐   กว า ไ ร   เ หลื อ เนื้ อ ท่ี ท่ี ไ ม ไ ด เ ป น ท่ี

สาธารณประโยชนประมาณ  ๗,๐๐๐  กวาไร  ซ่ึงไมสอดคลองกับความเปนจริง  

ปญหาท่ีเกิดข้ึนนี้เปนผลเนื่องมาจากการแยกตําบล  แตไมสามารถแยกทะเบียน

ท่ีสาธารณประโยชนและทําเลออกไปได  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขออนุญาต

เพ่ิมเติมจากทานนิติกร  องคกรอิสระท่ีกลาวถึงคือ  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  

( องคการมหาชน )  หรือ  พอช.  มีโครงการคือ  ใหสํารวจท่ีดิน                

ซ่ึงงบประมาณท่ีองคกรนี้ใหแกจังหวัดบุรีรัมยในป  ๒๕๕๗  นี้ท้ังหมด  ๒๘  

แหง  ปรากฏวาสภาองคกรชุมชนตําบลบานบัวตั้งข้ึนไมทัน  โดยกติกาของ

องคกรนี้มีอยูวา  หามนักการเมืองเขาไปเปนกรรมการ  แตสามารถเปนท่ี

ปรึกษาได  ผมไดผลักดันจึงขอเปนท่ีปรึกษา  และจะตองเลือกประธานข้ึนมา

เพ่ือใหเกิดสภาองคกรชุมชนข้ึนมาจริงๆ  โดยใหผูใหญบานเปนผูเสนอชื่อข้ึนมา  

และตําบลใดท่ีจะรับงบประมาณสนับสนุนจะตองใหองคกรสวนทองถ่ินนั้นๆ 

รวมทํา  MOU  ดวย  ทานนายกฯ จึงไดมอบหมายทานรองนายกฯ ทํา  MOU  

ซ่ึงเปนขอตกลงสนับสนุนงบประมาณจาก  พอช.  เพราะใชงบประมาณในนาม

ของตําบลบานบัว  คณะทํางานชุดนี้จึงเรียกวา  คณะทํางานสํารวจท่ีดินท่ีมี

ปญหาของตําบลบานบัว  ตําบลของเราไดงบประมาณเปนลําดับท่ี  ๒๗  ของ

จังหวัดบุรีรัมย  จึงแตงตั้งใหผูใหญทวีสิทธิ์  เปนหัวหนาคณะทํางาน  ทําใหได

งบประมาณมา  ๕๐,๐๐๐  บาท  และดําเนินการดังตอไปนี้ 

  ๑. สํารวจพ้ืนท่ีตําบลบานบัว  กรณีมีท่ีดินแตไมมีเอกสารสิทธิ์ 

  ๒. สํารวจพ้ืนท่ีตําบลบานบัว  กรณีมีท่ีดินแตไมพอสําหรับการทํากิน 

  ๓. สํารวจพ้ืนท่ีตําบลบานบัว  กรณีไมมีท่ีดินเลย 

 โดยเลือกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งใน  ๓  ขอนี้  ผูใหญทวีสิทธิ์จึงเลือก    

ขอ  ๑. สํารวจพ้ืนท่ีตําบลบานบัว  กรณีมีท่ีดินแตไมมีเอกสารสิทธิ์  โดยจะเริ่ม
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ประชุมครั้งแรกเม่ือใดจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง  ดังนั้น  ถาใครทราบเรื่องท่ี

เปนประโยชนแกตําบลของเราก็นํามาอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน

และกัน  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ไมทราบวาทานนิติ

กรไดไปถายเอกสารแผนท่ีทําเลโคกเพชรซ่ึงอยูในบริเวณบานหนองคายไวหรือ

ยังครับ  ทําเลนี้จะชนกับทําเลโคกหวาย  ขอบคุณมากครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  สิ่ง

ท่ีผมไดมาเปนเพียงแผนท่ีท่ีเปนขอสันนิษฐานของทางท่ีดิน  วาบริเวณนี้เปนท่ี

สาธารณประโยชน  แตก็ไมสามรถระบุไดวาเปนชื่อแปลงนี้เลยหรือเปลา  ถา

ทานจําเริญสามารถยืนยันไดชัดเจน  ผมจะไปดําเนินการถายเอกสารมาเพ่ิมอีก

ครับ 

ประธานสภาฯ ก็ขอฝากทานสมาชิกฯ ใหชวยประชาสัมพันธใหแกชาวบานดวยนะครับ  เพราะ

ทางเทศบาลก็ไมไดนิ่งนอนใจ  พยายามดําเนินการเรื่องนี้อยางตอเนื่อง  แตอาจ

ตองใชเวลาสักหนอยครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถาไมมี

ผมก็ตองขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  และเจาหนาท่ีทุกทานท่ีรวม

ประชุมในวันนี้  สําหรับวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแลวผมขอปดประชุม

ครบั 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

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

 

( ลงชื่อ )  ใจเพชร  สราญบุรุษ  ผูจดบันทึกการประชุม 

    ( นายใจเพชร  สราญบุรุษ ) 

                เลขานุการสภาฯ 

 

( ลงชื่อ )  วิสิฐศักดิ์  ตาประโคน   ผูตรวจรายงานการประชุม 

      ( นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 ......................................... 

 ( นายธัญญา  ประวรรณรัมย ) ประธานกรรมการ 

 

 ......................................... 

  ( นางสาวรตินันท  สุขลวน ) กรรมการ 

 

 ......................................... 

  ( นายธุรกิจ  อุพลรัมย )  เลขานุการ 
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