
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 
สมัยประชุมวิสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๕  เมษายน  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. นางธัญรัศม     พีระพัฒนากรณ  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บานบัว 

สมาชิกสภาฯ ผูไมมาประชุม  

๑. นายสิทธิศักดิ์   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายกิตติพงษ   รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 
๒. นายเชิดศักดิ์   ผจวบโชค  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 
๓. นายนพอนันต   พะยุดรัมย  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 
๔. นายลําใย   ศรีพนม   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ต. บานบัว 
๕. นายพิสิทธิ์   ธณเตชทัต  ปลัดเทศบาลตําบลบานบัว 
๖. นางธัญณีย   ชัยจริยาพงศ  ผูอํานวยการกองคลัง 
๗. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๘. นายณภัทร   โฆษิตอัมพรเสนีย  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๙. นางสาวณฐอร   มุงมี   หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
๑๐. นางนรารัตน   ยืนยง   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
๑๑. นายธนิส   ปุลันรัมย  ผูชวยนิติกร 
๑๒. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๓. นายทวีสิทธิ์   กลิ่นสุวรรณ  ผูใหญบานหมูท่ี  2  ต. บานบัว 



๒ 

 

๑๔. นายประยูร   รัตนแสน  ราษฎรหมูท่ี  2  ต. บานบัว 
๑๕. นายสุนทร   ปนะกา   ราษฎรหมูท่ี  2  ต. บานบัว 
๑๖. นายเจริญ   ปยารัมย   ราษฎรหมูท่ี  2  ต. บานบัว 
๑๗. นายสมชาย   ฉิมมาล ี  ราษฎรหมูท่ี  2  ต. บานบัว 
๑๘. นายผดิด   แจมประโคน  ราษฎรหมูท่ี  2  ต. บานบัว 
๑๙. นายเกษม   บุญรอดรัมย  ราษฎรหมูท่ี  2  ต. บานบัว 
๒๐. นายเสมียน   ปรุดรัมย   ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี  10  ต. บานบัว 
๒๑. นายสาคร   ปลื้มรัมย  ราษฎรหมูท่ี  10  ต. บานบัว 
๒๒. นายอเนก   ปนรัมย   ราษฎรหมูท่ี  10  ต. บานบัว 
๒๓. นางถนอม   ปรุดรัมย   ราษฎรหมูท่ี  10  ต. บานบัว 
๒๔. นายเยือม   อาจเสียงรัมย  ราษฎรหมูท่ี  10  ต. บานบัว 
๒๕. นายวิชัย   ประนมรัมย  ผูใหญบานหมูท่ี  14  ต. บานบัว 
๒๖. นานกริช   เปยนรัมย  ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี  16  ต. บานบัว 
๒๗. ดต. มานพ   ดอกบุญนาค  รองสารวัต (ป) สภ. เมืองบุรีรัมย 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกมาประชุม  ๑๐  ทาน  ลา  ๑  ทาน  คือ  นายสิทธิศักดิ์  เนาวสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  2  ถือวาครบองคประชุมครับ  ตาม
หนังสือของอําเภอเมืองบุรีรัมย  ท่ี  บร  0118 / 974  ลงวันท่ี  14  
กุมภาพันธ  2561  และท่ี  บร  0118 / 1310  ลงวันท่ี  28  กุมภาพันธ  
2561  ใหเทศบาลตําบลบานบัวนําเรื่องประชุมสภา  ประชาคมของหมูบาน
เขาท่ีประชุมสภาฯ นั้น  ตามประกาศของอําเภอเมืองบุรีรัมย  เรื่องเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัวสมัยประชุมวิสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  
ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑  ดวยประธานสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ไดรับ
การรองขอจากฝายบริหารของเทศบาลฯ  ขออนุญาตเปดประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบานบัวสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕61  วันจันทร
ท่ี  ๒  เมษายน  2561  เปนตนไป  ท้ังนี้ไมเกิน  ๑๕  วัน  ณ  หองประชุม
สภาเทศบาลตําบลบานบัว  เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บานบัว  และประชาชนตําบลบานบัวท่ีเคารพทุกทาน  ขาพเจานายกิตติพงษ  
รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว  ตามท่ีอําเภอเมืองบุรีรัมย  มี
หนังสือ  ท่ี  บร  0118 / 974  ลงวันท่ี  14  กุมภาพันธ  2561  และ  ท่ี  
บร  0118 / 1310  ลงวันท่ี  28  กุมภาพันธ  2561  ขอใหเทศบาลตําบล
บานบัว  นําเรื่องการประชุมประชาคมหมูบานเขาท่ีประชุมสภาฯ นั้น  ขาพเจา



๓ 

 

จึงขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณประโยชนดังกลาว  
คือ 

1. แปลงตะโกรายโคกหวาย  เนื้อท่ี  6,400  ไร 
2. แปลงตะโกรานโคกเขา  เนื้อท่ี  6,400  ไร 

จึงโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ ใหดําเนินการพิจารณาตอไป  นายกิตติพงษ  
รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีอําเภอเมืองบุรีรัมยมีหนังสือและประกาศใหเทศบาลตําบลบานบัวเปด
ประชุมสภา  สมัยประชุมวิสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  
๒๕๖๑  ในวันจันทรท่ี  ๒  เมษายน  2561  เพ่ือพิจารณานําเรื่องแกไขปญหา
ท่ีสาธารณประโยชน แปลงตะโกรายโคกหวาย  เนื้อท่ี  6,400  ไร  และแปลง
ตะโกรายโคกเขา  เนื้อท่ี  6,400  ไร  ใหสภาฯ  พิจารณาแนวเขตท่ี
สาธารณประโยชน  และเขตอ่ืนๆ  อําเภอเมืองบุรีรัมยพิจารณาแลวเห็นวา  
เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนของเทศบาลตําบลบานบัว  จึงอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไข
เพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับท่ี  ๑๓ )  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบกับคําสั่งจังหวัดบุรีรัมย  ท่ี  
บร  29697 / ๒๕๕9  ลงวันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕9  เรื่อง  การมอบอํานาจ
ของผูวาราชการจังหวัด  ใหแกรองผูวาราชการจังหวัด  หัวหนาสวนราชการ  
และนายอําเภอ  ปฏิบัติราชการแทน  ผนวก  ช – ๔  ขอ  ๑๙  การอนุมัติให
เปดประชุมสมัยวิสามัญและขยายเวลาประชุมสมัยวิสามัญเม่ือประธานสภา
เทศบาล  หรือนายกเทศมนตรี  หรือสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมตํ่ากวาก่ึง
หนึ่งรองขอตามมาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๖  วรรคสอง  จึงอนุญาตใหเปด
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมวิสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  
ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑  ในวันจันทรท่ี  ๒  เมษายน  2561  เปนตนไป  
ท้ังนี้ไมเกิน  ๑๕  วัน  ตามประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  
อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒7  เดือนมีนาคม  2561นายเกรียงไกร  กิริวรรณา  
นายอําเภอเมืองบุรีรัมย   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  
๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑  วันศุกรท่ี  ๙  กุมภาพันธ  
๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง     
นะครับ 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จส้ิน 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

ประธานสภาฯ ในวันนี้มีการพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน  จํานวน  2  
แปลง  กอนจะดําเนินการพิจารณา  ผมขอนําเรียนเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีสภา
เทศบาลใหทานสมาชิกฯ ไดรับทราบกอนครับ  สภาเทศบาลตําบลบัวจะทํา
หนาท่ีฝายนิติบัญญัติ โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้  

  1. อํานาจในการตราเทศบัญญัติ 
  2. อํานาจในการควบคุมฝายบริหาร  
  3. อํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล  
  4. ภารกิจของเทศบาลท่ีกฎหมายกําหนดตองไดรับการอนุมัติจากสภา

เทศบาล 

 ดังนั้นใหท่ีประชุมไดพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชนท่ีละ
แปลงครับ 

1. เรื่องพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน  แปลงตะโกราย
โคกหวาย  เนื้อท่ี  6,400  ไร 

ประธานสภาฯ ท่ีสาธารณะประโยชนแปลงตะโกรายโคกหวาย  ข้ึนทะเบียนเม่ือป  พ.ศ.  
2474  มีเนื้อท่ีตามเอกสารท่ีข้ึนทะเบียนไว  6,400  ไร  สมาชิกฯ ทานใดมี
เอกสารสําหรับการพิจารณาเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอสอบถามถึง
เอกสารฉบับนี้  คือ  แผนท่ีโดยสังเขปฉบับนี้ใครเปนผูจัดทํา  การแรเงาดวยสี
น้ําเงินและสีอ่ืนๆ ในแผนท่ีโดยสังเขปนี้สามารถระบุแนวเขตของสาธารณะ
ประโยชนไดแลวหรือครับ  และใครเปนผูจัดทําแผนท่ีโดยสังเขปนี้  ชวยตอบ
ประเด็นนี้กอนครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  ตามท่ีทานจําเริญได
สอบถามถึงการแรเงาดวยสีน้ําเงินในแผนท่ีโดยสังเขปนี้สามารถระบุแนวเขต



๕ 

 

ของสาธารณะประโยชนไดแลวหรือไม  แผนท่ีโดยสังเขปฉบับนี้กระผมและกอง
ชางไดรวมกันจัดทําข้ึนมา  ซ่ึงไมใชเปนการออกแบบมาใชในการเฉพาะเจาะจง
วาเปนแผนท่ีกําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชนแตอยางใด  จะเห็นไดวาชื่อ
แผนท่ีคือแผนท่ีโดยสังเขปแสดงท่ีสาธารณะประโยชน  จึงเปนการสรางมาเพ่ือ
อนุมานตามทะเบียนท่ีมีการข้ึนทะเบียนไววาครอบคลุมหมูใดบาง  จึงไมใช
หลักฐานท่ีแสดงแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชนแตอยางใด  และไมใช
องคประกอบในการพิจารณาการออก  นสล.  หรือเอกสารสิทธิ์ใหแกราษฎรแต
อยางใด  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ แผนท่ีนี้เปนแผนท่ีโดยสังเขปท่ีใชอนุมานวาแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชนอยู
บริเวณใดเทานั้นครับ  ยังมิไดระบุแนวเขตท่ีแนชัด มีทานใดจะแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  กอนอ่ืนตอง
ขอขอบคุณทางประธานสภาฯ ท่ีไดสงหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยประชุม
วิสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้ ง ท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑  และ
ขอขอบคุณทานประธานสภาฯ ท่ีไดนําเรียนเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีสภาเทศบาล
ใหทานสมาชิกฯ ไดรับทราบ  อํานาจหนาท่ีของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  2496  แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี 13 )  พ.ศ.  2552  มาตรา   
๕๐  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลตําบล  มีหนาท่ีตองทําใหเขตเทศบาล  
ดังตอไปนี้ 

  (๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการ

กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ 
(๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
(๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
(๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
(๙) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

ซ่ึงขอท่ี  (๙)  หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล  จึง
หมายความวา  ทุกคนตางมีหนาท่ีเปนของตัวเองและเดินทางไปพรอมพรอมกัน  
ตองขอขอบคุณท่ีไดสงเอกสารตางๆ รวมถึงขอกฎหมาย  เพ่ือใชในการพิจารณา
ตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะแลวนะประโยชนในวันนี้  ทุกๆ คําพูดจะถูก
บันทึกและมีการตรวจรับรองจากคณะกรรมตรวจรายงานการประชุม  ท่ี
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สาธารณะประโยชนแปลงตะโกรายโคกหวาย  ข้ึนทะเบียนเม่ือป  พ.ศ.  2474  
มีเนื้อท่ีตามเอกสารท่ีข้ึนทะเบียนไว  6,400  ไร  และทานประธานไดสอบถาม
วาสมาชิกฯ ทานใดมีเอกสารสําหรับการพิจารณาเพ่ิมเติมไหม  กระผมเกิดเม่ือ
ป  2506  จึงไมสามารถทราบแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชนแปลงตะโกราย
โคกหวายเชนกัน  ท่ีสาธารณะประโยชนแปลงนี้ข้ึนทะเบียนเม่ือวันท่ี  27  
ตุลาคม  2474  ในเอกสารฉบับนี้ มีหมายเหตุวา  คัดจากทะเบียนท่ีดิน
สาธารณะใชเปนท่ีทําเลเลี้ยงสัตว  ตั้งแต  27  ตุลาคม  2474  และในวันนี้
ตองขอขอบคุณทางผูใหญบานหมูท่ี  10  และหมูท่ี  2  ท่ีไดนําเอกสารการ
ประชุมประชาคมหมูบานตอสภาฯ แหงนี้   ขอชื่นชมทานผูนําท้ัง  ๒  ท่ี
ดําเนินการและชี้ใหเห็นถึงความเดือดรอนของชาวบาน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่ีสาธารณะประโยชนแปลงตะโกรายโคกหวาย  ข้ึนทะเบียนเม่ือป  พ.ศ.  
2474  ซ่ึงทําเลเลี้ยงสัตวนี้ก็มีอยูจริง  แตไมสามารถชี้ชัดไดวาแนวเขตอยู
บริเวณใด  จึงตองดําเนินการพิจารณาในสภาแหงนี้วามีแนวเขตอยูบริเวณใด
ของตําบลบานบัว  หรืออาจจะมีแนวเขตอยูในพ้ืนท่ีตําบลอ่ืนก็เปนได  เพราะ
ตําบลบานบัวนั้นเดิมเปนตําบลเกาท่ีมีขนาดใหญ  ตอมามีการแยกตําบลออกไป
หลายตําบล  จึงไมสามารถระบุไดวาแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชนแปลงตะโก
รายโคกหวายอยูในพ้ืนท่ีตําบลใด  มีสมาชิกฯ ทานใดมีขอมูลอภิปรายเพ่ิมเติม
ไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขอขอบคุณทาง
ผูชวยนิติกรท่ีไดอธิบายใหฟงวาแผนท่ีโดยสังเขปฉบับนี้สรางข้ึนมาเพ่ืออนุมาน
ตามทะเบียนท่ีมีการข้ึนทะเบียนไววาครอบคลุมหมูใด  จึงไมใชหลักฐานท่ีตอง
แสดงแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชนแตอยางใด  กระผมเกิดเม่ือป  2495  จึง
ไมสามารถทราบแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชนแปลงตะโกรายโคกหวายเชนกัน    
ปญหาท่ีสาธารณะประโยชนเปนปญหาตอเนื่องยาวนานมาหลายป  ในสมัย
กํานันอภินันทไดนํารังวัดท่ีสาธารณะประโยชนแปลงตะโกรายโคกหวาย  
ขณะนั้นชาวบานก็ไดทําหนังสือคัดคาน  จึงยังไมสามารถนํารังวัดไดสําเร็จ  
ตอมาชาวบานไดสงหนังสือรองเรียนไปยังสํานักพระราชวัง  และไดมีเอกสาร
จากการประชุมประชาคมหมูบาน  ผมจึงขอสงมอบเอกสารเพ่ิมเติมเหลานี้แก
สภาฯ กอนมอบผมจะใหทานธัญญาอานขอมูลเพ่ิมเติมครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขออนุญาตนํา
เรียนเอกสารท่ีทานจําเริญ  ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  
เขตท่ี  ๑  มอบเพ่ิมเติมตอสภาฯ ครับ  เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตตําบลใน
จังหวัดบุรีรัมย  ตามพระราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี  56  หนา  36  ลงวันท่ี  



๗ 

 

3  เมษายน  2482  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ี  พุทธศักราช  2457  มาตรา  6  มาตรา  29  และ
พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการบริหาร  แหงราชอาณาจักรสยาม  พ.ศ.  
2476  มาตรา  20  ขาหลวงประจําบุรีรัมย  ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงเขต
ตําบลดังตอไปนี้ 

 ประเด็นท่ี  1  อําเภอเมืองบุรีรัมย  แยกหมูท่ี  4, หมูท่ี  9, หมูท่ี  14,  
หมูท่ี  16, หมูท่ี  22, หมูท่ี  23, หมูท่ี  24, หมูท่ี  25  ตําบลบานบัว  ไป
รวมตัวจัดตั้งเปนอีกตําบลหนึ่ง  ขนานนามวา  ตําบลสะแกโพรง 

 ประเด็นท่ี  2  อําเภอเมืองบุรีรัมย  แยกหมูท่ี  7, หมูท่ี  12, หมูท่ี  13, 
หมูท่ี  20  ตําบล บานบัว  หมูท่ี  15  ตําบลในเมือง  และหมูท่ี  10, หมูท่ี  
12, หมูท่ี  22  ตําบลสวายจีก  ไปรวมตัวจัดต้ังเปนอีกตําบลหนึ่ง  ขนานนาม
วา  ตําบลเสม็ด 

 ประเด็นท่ี  3  อําเภอเมืองบุรีรัมย  แยกหมูท่ี  6, หมูท่ี  8, หมูท่ี  10, หมู
ท่ี  11, หมูท่ี  12, หมูท่ี  14, หมูท่ี  15, หมูท่ี  21, หมูท่ี  23  ตําบลสอง
ชั้น  และหมูท่ี  8, หมูท่ี  11, หมูท่ี  12, หมูท่ี  23, หมูท่ี  26, หมูท่ี  27, 
หมูท่ี  30  ตําบลหวยราช  ไปรวมตัวจัดตั้งเปนอีกตําบลหนึ่ง  ขนานนามวา  
ตําบลกระสัง 

เอกสารฉบับนี้ลงวันท่ีตั้งแต  เมษายน  2482  รายละเอียดท้ังหมดนี้แสดงให
เห็นวา  ตําบลบานบัวเปนตําบลท่ีมีขนาดใหญมาก  กอนจะมีการแยกตําบล 
ออกไป  จึงขอฝากทานจําเริญมอบเอกสารเพ่ิมเติมตอสภาฯ เพ่ือจะไดศึกษาใน
รายละเอียดตอไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ บางทานก็ไดรับขอมูลมาวาท่ีสาธารณะประโยชนแปลงตะโกราย   
โคกหวายอาจจะไมอยู ในตําบลบานบัว  แตก็ยังไมสามารถชี้ชัดได  จึง
จําเปนตองขอมติตอท่ีประชุมสภาฯ วา  ท่ีสาธารณะประโยชนแปลงนี้ควรจะ
ดําเนินการอยางไร  จึงจะชอบดวยกฎหมาย  มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานอุกฤษฎครับ 

นายอุกฤษฎ  สุขเสน เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายอุกฤษฎ     
สุขเสน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  จากการอภิปรายของ
สมาชิกฯ ท้ังสองทาน  ก็ยังไมมีทานใดท่ีอายุเทากับชวงท่ีมีการข้ึนทะเบียนท่ี
สาธารณะแปลงนี้  ตัวผมเองก็อายุไมถึงชวงนั้นเชนกัน  ผมจึงอยากสอบถามวา  
ในอดีตต้ังแตสมัยท่ียังมีฐานะเปน  อบต.  สภาฯ แหงนี้เคยพิจารณาหรือมี
ตัวอยางการดําเนินการพิจารณาแกไขปญหาลักษณะนี้หรือไม  เพ่ือจะไดทราบ
แนวทางในการพิจารณาแกไขปญหาตอไป  และอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท้ัง  
9  ขอ  มีขอใดท่ีสามารถดําเนินการชวยเหลือ  แกไขปญหาเหลานี้ใหแก
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ชาวบานไดบาง  สภาฯ แหงนี้มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาแกไขปญหานี้
หรือไม  ขอใหทานประธานฯ ไดอธิบายเพ่ิมเติม  เพ่ือใหการแกไขปญหานี้
สามารถดําเนินการตอไดครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  ตามท่ีทานสมาชิกฯ ได
สอบถามขอมูลการตรวจสอบท่ีสาธารณะประโยชน  แปลงท่ีมีการข้ึนทะเบียน
เม่ือป  2474  ในตําบลบานบัว  ณ  ปจจุบันมีการข้ึนทะเบียนท้ังหมด  24  
แปลง  ซ่ึงท่ีสาธารณะประโยชนแปลงตะโกรายโคกหวาย  ก็ยังไมสามารถระบุ
แนวเขตได  มีขอมูลท่ีปรากฏในทะเบียน  ชื่อทําเลเลี้ยงสัตวตะโกรายโคกหวาย   
หมูท่ี  7  ทิศเหนือ  ทิศใต  ทิศตะวันออก  และทิศตะวันตก  เปน  80  เสน
จรดหลัก  มีเนื้อท่ี  6,400  ไร  นายอําเภอเปนผูสงวนหวงหามเม่ือป  2474  
ขอมูลมีเพียงเทานี้  สวนอํานาจหนาท่ีสภาเทศบาลท่ีทานสมาชิกฯ ไดสอบถาม   
ตามหลักพระราชบัญญัติสภาเทศบาล  2496  แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี 13 )  
พ.ศ.  2552  มาตราท่ี  29  หามมิใหสภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือใน
เรื่องนอกเหนืออํานาจหนาท่ี  หรือเรื่องท่ีฝาฝนกฎหมาย  หรือเรื่องการเมือง
แหงรัฐ  และตามท่ีทานประธานสภาฯ ไดนําเรียนเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีสภา
เทศบาลใหทานสมาชิกฯ ไดรับทราบกอนหนานี้ครับ  สภาเทศบาลตําบลบัวจะ
ทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติ โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้  

  1. อํานาจในการตราเทศบัญญัติ 
  2. อํานาจในการควบคุมฝายบริหาร  
  3. อํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล  
  4. ภารกิจของเทศบาลท่ีกฎหมายกําหนดตองไดรับการอนุมัติจากสภา

เทศบาล 

 ประกอบกับท่ีทานธัญญาไดอภิปรายเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาล  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี 13 )  พ.ศ.  
2552  มาตรา  ๕๐  (๙)  หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของ
เทศบาล  รวมไปถึงอํานาจหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  จากหนังสือ
ท่ีอําเภออางมา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการมอบหมายใหสภา
ตําบล  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ชวยเหลือในการดําเนินการออก
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง  พ.ศ.  2543  จึงเขากับกฎหมายหลักอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนกําหนด  ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยนี้  มีขอท่ี
เ ก่ี ย วข อ ง กั บ อํ าน าจหน า ท่ี ข อ งสภ าฯ  ต ามข อ   9   แห ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงหรือไม  ก็
ตองใหสภาฯ พิจารณา  ในกรณีท่ีมีปญหาวา  ท่ีสาธารณะประโยชนแหงใด



๙ 

 

สมควรคงสภาพ  เพ่ือทําการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไวเปนหลักฐาน  
หรือสมควรจะถอนสภาพ  เพ่ือนํามาจัดสรรใหราษฎรทํากิน  หรือจะประโยชน
อยางอ่ืน  หรือกรณีมีการบุกรุก  สมควรจะดําเนินการขับไลหรือไม  เม่ือ
นายอําเภอรองขอใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นัดประชุม
พิจารณาใหความเห็น  โดยใหประชาชน  ผูนําชุมชน  ผูนําศาสนา  หนวยงาน
ของรัฐหรือองคกรเอกชนเขามามีสวนรวม  ตัดสินใจรวมกับสภาหรือสภา
ทองถ่ินดวย  จากนั้นจึงนําผลการประชุมสภาฯ สงใหในอําเภอ  เพ่ือดําเนินการ
ตอไป  เหลานี้คืออํานาจหนาท่ีของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  2496  แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี 13 )  พ.ศ.  2552  มาตรา  ๕๐  (๙)  
ดังนั้น  ท่ีสาธารณะประโยชนแหงใดสมควรคงสภาพ  เพ่ือทําการออกหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีหลวงไวเปนหลักฐาน  จึงสามารถใชระเบียบขอ  9  นี้ได  ถา
หากวาจะดําเนินการถอนสภาพ  ก็จะตองถอนสภาพในขณะท่ีมีสภาพอยูแลว  
ดังนั้นขอกฎหมายท่ีสภาฯ จะสามารถดําเนินการตามอํานาจได  จึงนาจะเขา
กฎหมายขอนี้ครับ  หากทานสมาชิกฯ ไดศึกษาเพ่ิมเติมแลวมีขอกฎหมายอ่ืนท่ี
สามารถเพ่ิมเติมได  ก็จะเปนประโยชนมากกวานี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  จากการอภิปราย
ของทานสมาชิกฯ และคําอธิบายจากทานผูชวยนิติกร  ทําใหเกิดความชัดเจน
เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีสภาเทศบาล  ดังนั้น  การพิจารณาแนวเขตท่ีสาธารณะ
ประโยชนในครั้งนี้  จะพิจารณาทีละแปลง  หรือพิจารณารวมท้ัง  2  แปลงเลย
ครับทานประธาน 

ประธานสภาฯ การพิจารณาแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชนในครั้งนี้จะดําเนินการพิจารณาทีละ
แปลงครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขออนุญาต
ทวนความเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  2496  แกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2543  มาตรา  ๕๐  (๙)  ในกรณีท่ีมี
ปญหาวา  ท่ีสาธารณะประโยชนแหงใดสมควรคงสภาพ  เพ่ือทําการออก
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไวเปนหลักฐาน  หรือสมควรจะถอนสภาพ  เพ่ือ
นํามาจัดสรรใหราษฎรทํากิน  หรือจะประโยชนอยางอ่ืน  หรือกรณีมีการบุกรุก  
สมควรจะดําเนินการขับไลหรือไม  เม่ือนายอําเภอรองขอใหสภาตําบลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นัดประชุมพิจารณาใหความเห็น  โดยให
ประชาชน  ผูนําชุมชน  ผูนําศาสนา  หนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนเขามา
มีสวนรวม  ตัดสินใจรวมกับสภาหรือสภาทองถ่ินดวย  เพราะตามหนังสือท่ี
อําเภอสงมา  ในขอทายของหนังสือ  อําเภอแจงเพียงวา  ใหองคกรปกครอง



๑๐ 

 

สวนทองถ่ินนัดประชุม  พิจารณาใหความเห็น  โดยใหประชาชน  ผูนําชุมชน  
ผูนําศาสนา  หนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนเขามามีสวนรวม  ดังนั้น  สภา
ฯ ก็คงตองพิจารณาเพียงใหความเห็น  จากนั้นจึงนําผลการประชุมสภาฯ สงให
ในอําเภอ  เพ่ือดําเนินการตอไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  จากเอกสารท่ี
ชาวบานประชุมประชาคม  และไดขอสรุป  เพ่ือมอบใหแกสภาแหงนี้ได
พิจารณา  พบวา  ท่ีสาธารณะประโยชนแปลงตะโกรายโคกหวาย  นาจะอยูใน
พ้ืนท่ีของตําบลเสม็ด  และท่ีสาธารณะประโยชนแปลงโคกเขา  นาจะอยูบริเวณ
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมยใหมครับ  ดังนั้น  หากสภาฯ จะดําเนินการตาม
เอกสารท่ีชาวบานประชุมประชาคม  และไดขอสรุปดังนี้  สามารถดําเนินการ
ไดหรือไม  เพราะคงไมมีใครสามารถชี้แนวเขตท่ีสาธารณะประโยชนท้ัง  2  
แปลงไดแนนอน  ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็จะยืดเยื้อตอไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สภาฯ และฝายบริหาร  ก็ไมไดนิ่งนอนใจในการแกไขปญหาครับ มีสมาชิกฯ 
ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ตลอดท้ังผูเขารวม
ประชุมท่ีอยูในหองประชุมแหงนี้  กระผมนายธุรกิจ  อุพลรัมย  สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  วันนี้ผมมีความรูสึกดีใจ  ท่ีไดเห็นชาวบานพ่ี
นองของตําบลบานบัวเรามารวมสังเกตการณ  การประชุมสภาเทศบาลตําบล
บานบัว  สมัยประชุมวิสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  
๒๕๖๑  ปญหาท่ีเกิดข้ึนไมใชปญหาท่ีเกิดกับหมูท่ี  2  หมูท่ี  9  หมูท่ี  10  
หมูท่ี  14  และหมูท่ี  16  เทานั้น แตในภาพรวมท้ังตําบลก็ไดรับความ
เดือดรอนไมนอยไปกวากัน  ครั้งนี้ก็ถือเปนครั้งสําคัญตั้งแตเทศบาลตําบลบาน
บัวไดยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลข้ึนมาเปนเทศบาลตําบลบานบัว  
กระผมพยามติดตามเรื่องราวขาวสารท่ีพ่ีนองในตําบลบานบัวเราท่ีไดรับความ
เดือดรอนเก่ียวกับการออกเอกสารสิทธิ์  ท่ีดินทํากิน  ท่ีอยูอาศัย  วันนี้เรา
มารวมกันเพ่ือหาทางออกใหเร็วท่ีสุดและถูกตองท่ีสุด  และกระผมใครขอ
อนุญาตทางทานประธานสภาฯ ไดเทาความท่ีมาท่ีไปของตําบลบานบัว  
เม่ือกอนตําบลบานบัวเปนตําบลแม  มีบริเวณเนื้อท่ีติดตอกันหลายหม่ืนไร  
ตอมาก็มีการแยกตําบลออกไปตามจํานวนประชากรของตน  และภูมิประเทศ  
โดยอยูใตตัวบทกฎหมายท่ีเอ้ืออํานวย  ยกตัวอยางตําบลท่ีไดแยกออกไปเชน  
ตําบลกระสัง  ตําบลลุมปุก  ตําบลสะแกโพรง  ตําบลเสม็ด  และตําบลอ่ืนๆ  ณ  
ปจจุบันมีถึง  9  ตําบล  สวนท่ีสาธารณะประโยชนท่ีไดมีการข้ึนทะเบียนไวมี
เนื้อท่ีหลายหม่ืนไร  ซ่ึงแทบจะครอบคลุมพ้ืนท้ังตําบลบานบัว  ผมจึงคิดวานี่ก็
เปนประเด็นท่ีควรกลับมาทบทวนเพ่ือหาทางออกไปพรอมๆ กัน  กระผมขอ



๑๑ 

 

เสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ  เพ่ือท่ีจะดําเนินงานตางๆ ของสภา
เทศบาลฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ท่ีมอบหมายใหสําเร็จลุลวง  โดยคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลฯ แตงตั้งข้ึนนี้
สามารถแบงไดเปน  2  ชุด  คือ   

  ชุดท่ี  1  คณะกรรมการสามัญ คือ  คณะกรรมการท่ีประกอบดวยสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่ีไดรับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลฯ   

  ชุดท่ี  2  คณะกรรมการวิสามัญ  คือ  คณะกรรมการท่ีประกอบดวย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรูความสามารถ 

โดยจะเลือกหรือแตงตั้งคณะกรรมการใหเขามาทํางานติดตามดูแลอยางใกลชิด  
ประชุมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  เชน  ท่ีดิน  อําเภอ  จังหวัด และ
หนวยงานอ่ืนๆ  เปนตน  ขอเสนอของกระผมนี้ควรมิควรแลวแตท่ีประชุมจะ
เห็นสมควร  เพ่ือแกไขปญหาใหกับพ่ีนองในตําบลบานบัวเรา  สุดทายนี้กระผม
อยากขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย  จงไดมาชวยแกปญหาเก่ียวกับท่ีสาธารณะ
ประโยชน  เพ่ือใหตําบลบานบัวไดหลุดพนจากปญหาท่ียืดเยื้อ  และสามารถ
ดําเนินการแกไขปญหาไดอยางราบรื่น  ขอขอบคุณทานประธานสภาฯ ท่ีให
เวลาและโอกาส  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ

  

ทานธุรกิจก็ไดเสนอใหมีการตั้งคณะกรรมการ  2  ชุด  คือ 

 ชุดท่ี  1  คณะกรรมการสามัญ คือ  คณะกรรมการท่ีประกอบดวยสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่ีไดรับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลฯ   

  ชุดท่ี  2  คณะกรรมการวิสามัญ  คือ  คณะกรรมการท่ีประกอบดวย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรูความสามารถ    

 เพ่ือมาดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  มีทานใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญทานรตินันทครับ 

นางสาวรตินันท  สุขลวน เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวรตินันท  
สุขลวน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ดิฉันอาศัยอยูในพ้ืนท่ี
ของหมูท่ี  10  ซ่ึงอาจจะเปนพ้ืนท่ีของท่ีสาธารณะประโยชนแปลงโคกหวาย  
และไดรับผลการประชุมประชาคมจากหมูบานท่ีไดขอสรุปวา  ท่ีสาธารณะ
ประโยชนท้ังสองแปลงนี้มิไดอยูในพ้ืนท่ีตําบลบานบัว  เม่ือไดนําผลการประชุม
ประชาคมจากหมูบานเสนอตอสภาฯ  หลังจากนี้จะสามารถดําเนินการตอไป
อยางไร  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ ผลการประชุมประชาคมหมูบาน  ไดมีมติวา  ท่ีสาธารณะประโยชนท้ัง  2  
แปลงมิไดอยูในพ้ืนท่ีตําบลบานบัว  แตเอกสารท่ีมีการข้ึนทะเบียนท่ีสาธารณะ
ประโยชนไวนั้นมีอยูจริง  ทานสมาชิกฯ จึงไดเสนอใหตั้งคณะกรรมการข้ึนมา  
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2  ชุด  เพ่ือดําเนินการพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน  มี
ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  นี่คือทางออกท่ี
สภาเทศบาลตําบลบานบัวกําลังดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ชาวบานในตําบลบานบัว  ซ่ึงตรงกับหนังสือท่ีทางอําเภอไดแจงมาใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุม
วิสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑  เพ่ือพิจารณา
ใหความเห็น  โดยใหประชาชน  ผูนําชุมชน  ผูนําศาสนา  หนวยงานของรัฐ
หรือองคกรเอกชนเขามามีสวนรวม  ตัดสินใจรวมกับสภาหรือสภาทองถ่ินดวย  
จากนั้นจึงนําผลการประชุมสภาฯ สงใหในอําเภอ  เพ่ือดําเนินการตอไป  ผม
เห็นดวยกับทานธุรกิจท่ีไดเสนอใหมีการตั้งคณะกรรมการ  2  ชุด  เปนตัวแทน
ของสภาฯ และชาวบาน  เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาโดยเรงดวน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ระเบียบวาระท่ี  5  
เรื่องท่ีเสนอใหม  หากเราสามารถเปลี่ยนหัวขอจากเรื่องพิจารณาตรวจสอบ
แนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน  เปนหัวขอพิจารณาท่ีสาธารณะประโยชนอยูใน
ตําบลบานบัวจริงหรือไม  อาจจะทําใหดําเนินการแกไขปญหาไดรวดเร็วข้ึนครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ประเด็นการต้ังระเบียบวาระ  ขอใหเปนเรื่องท่ีเสนอใหมกอน  เพราะในตอนนี้
ยังไมสามารถระบุแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชนไดวา  มีทําเลอยูในตําบลบาน
บัวหรือไม  ซ่ึงแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชนอาจจะไมไดอยูในพ้ืนท่ีตําบลบาน
บัวก็เปนได  ดังนั้น  จึงจําเปนตองพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ
ประโยชนใหชัดเจนเสียกอน  จึงจะสามารถดําเนินการตอไปได  มีสมาชิกฯ 
ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  การเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมนั้นถูกตองหรือไมตองพิจารณา  ถาหากสามารถชี้แนว
เขตท่ีสาธารณะประโยชนไดเปนท่ีแนชัดแลว  ก็ไมจําเปนตองอภิปรายตอสภาฯ 
แหงนี้  ดังนั้น  ในตอนนี้ยังอยูในข้ันของการดําเนินงาน  หากสามารถกําหนด
ชวงเวลาในการดําเนินงานของคณะกรรมการท้ัง  2  ชุด  ท่ีสภาฯ จะ
ดําเนินการแตงตั้ง  ก็จะเปนผลดีตอการแกปญหาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะใหไปเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญทานธุรกิจครับ  
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นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ตลอดท้ังผูเขารวม
ประชุมท่ีอยูในหองประชุมแหงนี้  กระผมนายธุรกิจ  อุพลรัมย  สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  2  ในตอนนี้เรากําลังชวยกันหาทางออกของ
ปญหานี้  ซ่ึงอยูในข้ันของการดําเนินการ  ยังไมใชของข้ันตอนการสรุปผล  การ
ตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือเปนตัวแทนของสภาฯ และชาวบาน  จะเปนการ
มอบอํานาจใหคณะกรรมการไดเปนผูดําเนินการแกไขปญหา  โดยกําหนดวัน
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  การตั้ ง
คณะกรรมการ  2  ชุด  ชุดท่ี  1  คณะกรรมการสามัญ คือ  คณะกรรมการท่ี
ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่ีไดรับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลฯ  
และชุดท่ี  2  คณะกรรมการวิสามัญ  คือ  คณะกรรมการท่ีประกอบดวย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรูความสามารถ  รวมไปถึง
ตําบลอ่ืนๆ ท่ีไดแยกออกไปจากตําบลบานบัวดวยไหมครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สําหรับคณะกรรมการท่ีจะคัดเลือกจากบุคคลภายนอกก็จะคัดเลือกจาก
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของผูมีความรูความสามารถรวมไปถึงตําบลอ่ืนดวยครับ  มี
สมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอใหทาน
ประธานไดโปรดอธิบายเก่ียวกับแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการ  ท่ีจะเขามา 

ประธานสภาฯ   เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย   ตําแหนงผูชวยนิติกร  แนวทางในการตั้ ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  เพ่ือใหครอบคลุมการแกปญหาท่ีสาธารณะ
ประโยชนท่ีข้ึนทะเบียนในตําบลบานบัว  ควรมีการแตงตั้งจากอําเภอ  โดย 
สภาฯ แตงต้ังตัวแทนจากสภาฯ แหงนี้เขารวมในการเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานดวย  และมีแนวทางอ่ืนๆ ประกอบ  ดังนี้ 

  1. ควรตั้งคณะกรรมการจากท้ัง  9  ตําบลท่ีมีการแยกออกจากตําบลบาน
บัวเดิม  โดยควรเสนอใหทางอําเภอแตงตั้งนายกเทศมนตรีหรือนายกองคการ
บริหารส วน ตําบล  ท่ี ไดแยกออกจากตําบลบานบั ว เดิมนั้นร วมเปน
คณะกรรมการดวย  

  2. เจาหนาท่ีท่ีดิน  ซ่ึงเปนผูมีสวนเก่ียวของ  มีอุปกรณรวมถึงเอกสารท่ี
เก่ียวของท้ังหมด 

  3. ปฏิรูปท่ีดิน  ซ่ึงเปนผูมีสวนเก่ียวของในการจัดสรรท่ีดิน  
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  4. อําเภอเมืองบุรีรัมย  
  5. ผูปกครองทองท่ี 
  6. ตัวแทนจากสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

 โดยอาจจะเชิญมณฑลทหารบกท่ี  26  เปนคณะท่ีปรึกษา  คณะกรรมการท่ี
แตงตั้งข้ึนนี้จะมีหนาท่ีไปตรวจสอบ  พิจารณาเอกสารท่ีเก่ียวของ  และสรุปผล 
การแกปญหา  เพ่ือเสนอตอไปยังอําเภอ  ผานไปยังจังหวัด  และรายงาน
กระทรวงมหาดไทยตอไป  โดยท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว  จะไมมีอํานาจ
ในการแตงตั้งใหหนวยงานอ่ืนเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  ผูมีอํานาจใน
การแตงตั้ง  คือ  นายอําเภอ  การดําเนินการตามข้ันตอนเชนนี้จะชอบดวย
กฎหมาย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตําบลบานบัวมีหนาท่ีในการเลือกตัวแทนจากสภาฯ ไปรวม เปน
คณะกรรมการรวม  เพ่ือแตงตั้งคณะทํางานตอไป  ในวันนี้สภาเทศบาลตําบล
บานบัว  จะมีการเสนอตัวแทนจากสภาฯ จํานวน  2  ทาน  เชิญทานสมาชิกฯ 
เสนอชื่อไดเลยครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอผู
อาวุโสและมีความรูเก่ียวกับท่ีดินเขตละ  1  ทาน  คือ 

  เขตท่ี  1  ผมขอเสนอ  นายจําเริญ  ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑   

  เขตท่ี  2  ผมขอเสนอ  นายเกษม  ศรีรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บานบัว  เขตท่ี  ๒ 

 ตัวแทนจากสภาฯ เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไมมีนะครับ  ผมจะ
ขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดเห็นควรแตงตั้งตัวแทนจากสภาฯ  เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ  แปลงตะโกรายโคกหวาย  นายจําเริญ  
ประโลมรัมย  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแตงตั้งตัวแทนจากสภาฯ  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ี
สาธารณะ  แปลงตะโกรายโคกหวาย  นายจําเริญ  ประโลมรัมย  ดวย
คะแนนเสียง  เห็นชอบ  8  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  3  เสียง 

ประธานสภาฯ ผมจะขอมติตอเลยนะครับ  สมาชิกทานใดเห็นควรแตงตั้งตัวแทนจากสภาฯ  
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ  แปลงตะโกรายโคกหวาย  นาย
เกษม  ศรีรัตน  กรุณายกมือครับ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบแตงตั้งตัวแทนจากสภาฯ  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ี
สาธารณะ  แปลงตะโกรายโคกหวาย  นายเกษม  ศรีรัตน  ดวยคะแนนเสียง  
เห็นชอบ  8  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  3  เสียง 

ประธานสภาฯ เปนอันวาสมาชิกฯ เห็นควรแตงตั้งตัวแทนจากสภาฯ  เพ่ือเปนคณะกรรมการ
รวมพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ  แปลงตะโกรายโคกหวาย  จํานวน  
2  ทาน คือ 

  นายจําเริญ  ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑   
  นายเกษม  ศรีรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒ 

2. เรื่องพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน  แปลงตะโกราย
โคกเขา  เนื้อท่ี  6,400  ไร 

ประธานสภาฯ ตอไปจะเขาเรื่องท่ี  2  วาดวยท่ีสาธารณะประโยชนแปลงนี้ไดรับการรองเรียน
จากชาวบาน และมีหนังสือจากอําเภอไดแจงมาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปดประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมวิสามัญ  เพ่ือพิจารณาแกไข
ปญหา  ซ่ึงท่ีสาธารณะประโยชนแปลงตะโกรายโคกเขา  ข้ึนทะเบียนเม่ือป  
พ.ศ.  2474  มีเนื้อท่ีตามเอกสารท่ีข้ึนทะเบียนไว  6,400  ไร  ตั้งอยูในพ้ืนท่ี
ของหมูท่ี  7  ตําบลบานบัว  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  สมาชิกฯ 
ทานใดมีเอกสารสําหรับการพิจารณาเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ท่ีสาธารณะ
ประโยชนแปลงนี้มีปญหาคลายกับท่ีสาธารณะประโยชนแปลงโคกหวาย  การ
แกไขปญหาจึงอาจจะเปนไปในแนวทางเดียวกัน  โดยดําเนินการตามเอกสาร  
กฎหมาย  และอํานาจของสภาฯ  โดยการแตงตั้งคณะกรรมการจากสภาฯ ไป
รวมเปนคณะกรรมการรวม  เพ่ือแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาแกไขปญหา
กับคณะกรรมการจากตําบลอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน  ผมเสนอใหแตงตั้ ง
คณะกรรมการจากสภาฯ  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ  แปลง
ตะโกรายโคกเขา  จํานวน  2  ทาน  ตามท่ีไดลงมติแลวเหมือนประเด็นแรก  
ไปรวมเปนคณะกรรมการกับหนวยงานอ่ืน  ท่ีทางอําเภอจะแตงตั้ง  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีถือวาท่ีประชุม
เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากสภาฯ จํานวน  2  ทาน  เชิญทาน
สมาชิกฯ เสนอชื่อไดเลยครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอผู
อาวุโสและมีความรูเก่ียวกับท่ีดินเขตละ  1  ทาน  คือ 



๑๖ 

 

  เขตท่ี  1  ผมขอเสนอ  นายจําเริญ  ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑   

  เขตท่ี  2  ผมขอเสนอ  นายเกษม  ศรีรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บานบัว  เขตท่ี  ๒ 

 ตัวแทนจากสภาฯ เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  ขอบคุณครบั 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองดวยครับ  ( ผูรับรองถูกตอง )  ขอบคุณครับ  มีทานใดจะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญทานติ๋งครับ 

นายติ๋ง  สารรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายติ๋ง     
สารรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  1  ผมเห็นดวยกับการ
แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  เพ่ือแกไขปญหาท่ีสาธารณะประโยชน  
หวังเปนอยางยิ่งวาจะสามารถดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และเปนประโยชนกับทุกๆ ฝายครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอใหทางฝาย
บริหาร  ชวยเสนอแนวทางแกปญหาเพ่ิมเติมดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บานบัว  และประชาชนตําบลบานบัวท่ีเคารพทุกทาน  ทางฝายบริหารก็ได
ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการหมูบานไดรองขอ  และจากการลงพ้ืนท่ีโดย
มณฑลทหารบกท่ี  26  โดยดําเนินการตามขอกฎหมาย  และอํานาจของสภาฯ  
เทศบาลตําบลบานบัวไดดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัย
ประชุมวิสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑  เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน  แปลงตะโกรายโคกหวาย  
และแปลงตะโกรายโคกเขา  ซ่ึงเม่ือสามารถแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนแลว  
ลําดับตอไปจะมีการกําหนดตารางการดําเนินงาน  และรายงานผลการ
ดําเนินงานใหชาวบานไดรับทราบเปนระยะๆ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  ไม
มีนะครับ  ผมจะขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดเห็นควรแตงตั้งตัวแทนจาก
สภาฯ  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ  แปลงตะโกรายโคกเขา  
นายจําเริญ  ประโลมรัมย  กรุณายกมือครับ 



๑๗ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแตงตั้งตัวแทนจากสภาฯ  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ี
สาธารณะ  แปลงตะโกรายโคกเขา  นายจําเริญ  ประโลมรัมย  ดวยคะแนน
เสียง  เห็นชอบ  8  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  3  เสียง 

ประธานสภาฯ ผมจะขอมติตอเลยนะครับ  สมาชิกทานใดเห็นควรแตงต้ังตัวแทนจากสภาฯ  
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ  แปลงตะโกรายโคกเขา  นาย
เกษม  ศรีรัตน  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแตงตั้งตัวแทนจากสภาฯ  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแนวเขตท่ี
สาธารณะ  แปลงตะโกรายโคกเขา  นายเกษม  ศรีรัตน  ดวยคะแนนเสียง  
เห็นชอบ  8  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  3  เสียง 

ประธานสภาฯ เปนอันวาสมาชิกฯ เห็นควรแตงตั้งตัวแทนจากสภาฯ  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
แนวเขตท่ีสาธารณะ  แปลงตะโกรายโคกเขา  จํานวน 2 ทาน คือ 

  นายจําเริญ  ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑   

  นายเกษม  ศรีรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒ 

ขอใหตัวแทนจากสภาฯ ไดปฏิบัติหนาท่ีรวมกับบุคคลอ่ืนๆ อยางเต็มท่ี  และ
รายงานความคืบหนาใหชาวบานไดทราบเปนระยะๆ ดวยครับ 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ สําหรับเอกสารเพ่ิมเติม  สามารถนํามายื่นตอสภาฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา
แกไขปญหาตอไปครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานสาคร
ครับ 

นายสาคร  ปล้ืมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายสาคร      
ปลื้มรัมย  ราษฎรหมูท่ี  10  ต. บานบัว  ในระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
ควรจะใหพ่ีนอง  ประชาชนตําบลบานบัวท่ีไดเชิญมารวมประชุมในสภาฯ แหงนี้
ไดรวมกันอภิปราย  และแสดงความคิดเห็นดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ การอภิปราย และแสดงความคิดเห็นตามเอกสาร  หนังสือจากอําเภอ  และ
รายงานการประชุมประชาคมของหมูบานท่ีไดยื่นตอสภาฯ  ก็คงจะเพียงพอแลว
ครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานสาครครับ 

นายสาคร  ปล้ืมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายสาคร      
ปลื้มรัมย  ราษฎรหมูท่ี  10  ต. บานบัว  เทาท่ีผมไดรับฟงการอภิปรายในวันนี้  
ยังไมตรงประเด็นเทาท่ีควร  จึงควรจะใหพ่ีนอง  ประชาชนตําบลบานบัวไดมี
โอกาสรวมอภิปราย  และแสดงความคิดเห็นดวยครับ  เพราะทานเหลานี้ลวน
แตเปนผูท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาท่ีสาธารณะ   



๑๘ 

 

ประธานสภาฯ สภาฯ และฝายบริหาร  ก็ไมไดนิ่งนอนใจในการแกไขปญหา  เพ่ือใหการแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นใน
วันนี้จึงพิจารณาตามเอกสาร  หนังสือจากอําเภอ  และรายงานการประชุม
ประชาคมของหมูบานท่ีไดยื่นตอสภาฯ  ดั้งนั้น  หากทานใดมีเอกสารเพ่ิมเติม  
สามารถนํามายื่นตอสภาฯ เพ่ือใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากสภาฯ  
พิจารณาแกไขปญหาตอไปครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถาไม
มี  การประชุมในวันนี้ผมก็ตองขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  และ
เจาหนาท่ีทุกทานท่ี  รวมไปถึงประชาชนตําบลบานบัวท่ีไดรวมประชุมในวันนี้  
ขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

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

 

( ลงชื่อ )             ผูจดบันทึกการประชุม 
     ( นางธัญรัศม  พีระพัฒนากรณ ) 

             เลขานุการสภาฯ 

 

( ลงชื่อ )         ผูตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 ( นายธัญญา  ประวรรณรัมย ) ประธานกรรมการ 

 

  ( นางสาวรตินันท  สุขลวน ) กรรมการ 

 

 ( นายธุรกิจ  อุพลรัมย )  เลขานุการ 

 


