
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๒  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

วันพุธท่ี  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

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. นายธุรกิจ   อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๙. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๐. นายสิทธิศักดิ์   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๑. นางธัญรัศม     พีระพัฒนากรณ  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บานบัว 

สมาชิกสภาฯ ผูไมมาประชุม  

๑. นายอุกฤษฎ   สุขเสน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๒. 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. นางสาวนิจวรรณ  บูชารัมย   หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

๘. นางสาวณฐอร   มุงมี   หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 



๒ 

 

๙. นางนรารัตน   ยืนยง   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

๑๐. นายทรงกฤษ   ทิศกะโทก  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

๑๑. นายธนิส   ปุลันรัมย  ผูชวยนิติกร 

๑๒. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกมาประชุม  ๑๐  ทาน  ลา  ๒  ทาน  คือ  นายอุกฤษฎ  สุขเสน  

สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว  เขต  ๑  และนายธัญญา  ประวรรณรัมย  

สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว  เขต  ๒  ถือวาครบองคประชุมครับ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว สมัยประชุมสามัญ      

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

วันศุกรท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง     

นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม 

๓.๑ เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      

พ.ศ.  ๒๕๖๐  หมวดรายจายคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัวทุกทาน  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  ๒, ฉบับท่ี  ๓ )  พ.ศ.  

๒๕๔๓  ในหัวขอท่ี  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ  

ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไป

ตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  ซ่ึงในสวนของ



๓ 

 

การโอนเงินงบประมาณไดมีการเปลี่ยนแปลง  จึงนําเรียนตอท่ีประชุมสภา

เทศบาลตําบลบานบัว  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบตอไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ

  

เชิญหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณครับ 

นางสาววณิชชา  บัตรรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาว

วณิชชา  บัตรรัมย  ตําแหนงหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  สํานักปลัดมี

การโอนงบประมาณดังรายละเอียดตอไปนี้ 

โอนเพ่ิม  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ   

ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 

๑. จัดซ้ือสายสงน้ําดับเพลิง  ใยสงเคราะหอาบยาง  เพ่ือจายเปนคา

สายสงน้ําดับเพลิง  ใยสงเคราะหอาบยาง  ขนาด  ๒.๕  นิ้ว  ยาว  ๓๐  เมตร  

จํานวน  ๒  เสน  เสนละ  ๑๗,๕๐๐  บาท  เปนเงิน  ๓๕,๐๐๐  บาท  ( ราคา

ตามทองตลาด )  งบประมาณไมไดต้ังจายไว  โอนเพ่ิมครั้งนี้  ๓๕,๐๐๐.-  บาท  

งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๓๕,๐๐๐.-  บาท  ( สํานักปลัด ) 

ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

 ๑. จัดซ้ือบอรดเคล่ือนยายผูปวย  พรอมชุดอุปกรณดับเพลิง  เพ่ือ

จายเปนบอรดเคลื่อนยายผูปวย  พรอมชุดอุปกรณดับเพลิง  สามารถใชกับ

เครื่อง  X - ray  และสามารถลอยน้ําได  จํานวน  ๑  ชุด  เปนเงิน  ๑๕,๐๐๐  

บาท  ( ราคาตามทองตลาด )  งบประมาณไมไดตั้งจายไว  โอนเพ่ิมครั้งนี้  

๑๕,๐๐๐.-  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๕,๐๐๐.- บาท ( สํานักปลัด ) 

 

 

 



๔ 

 

โอนลด 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 

งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการแขงขันกีฬา  เทศบาลตําบลบานบัวเกมส  ตอตานยาเสพติด  เพ่ือ

จายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬา “เทศบาลตําบลบานบัว

เกมส”  ตอตานยาเสพติด  ประจําป  ๒๕๖๐  ( แผนพัฒนาสามป  ๒๕๖๐ -

 ๒๕๖๒  หนา  ๓๐  ลําดับท่ี  ๑๐๒ ) ( กองการศึกษา )  ตั้งจายไวเปนเงิน  

๑๕๐,๐๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท  โอนลด

ครั้งนี้  ๓๕,๐๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๑๑๕,๐๐๐.-  บาท    

( กองการศึกษา ) 

โครงการแขงขันกีฬา  เทศบาลตําบลบานบัวเกมส  ตอตานยาเสพติด  เพ่ือ

จายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬา  “เทศบาลตําบลบานบัว

เกมส”  ตอตานยาเสพติด  ประจําป  ๒๕๖๐  ( แผนพัฒนาสามป  ๒๕๖๐ -

 ๒๕๖๒  หนา  ๓๐  ลําดับท่ี  ๑๐๒ ) ( กองการศึกษา )  ตั้งจายไวเปนเงิน  

๑๕๐,๐๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  ๑๑๕,๐๐๐.-  บาท  โอนลด

ครั้งนี้  ๑๕,๐๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท    

( กองการศึกษา ) 

 รายละเอียดการโอนงบประมาณมีเพียงเทานี้  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาฝายบริหารงานคลังครับ 

นางสาวนิจวรรณ  บูชารัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาว

นิจวรรณ  บูชารัมย  ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานคลัง  กองคลังมีการโอน

งบประมาณดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 



๕ 

 

โอนเพ่ิม  

แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

๑. จัดซ้ือตูเหล็กสองบานเปด  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กสองบาน

เปด  จํานวน  ๒  หลัง  หลังละ  ๕,๕๐๐  บาท  เปนเงิน  ๑๑,๐๐๐  บาท  

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)  งบประมาณไมไดตั้งจายไว  โอนเพ่ิมครั้งนี้  

๑๑,๐๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๑๑,๐๐๐.-  บาท  (กองคลัง) 

 ๒. ตูเหล็กวางแฟม  ๒  ช้ัน  ( ๒๐ ชอง )  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตู

เหล็กวางแฟม  ๒  ชิ้น  ( ๒๐ ชอง )  จํานวน  ๒  หลัง  หลังละ  ๔,๓๐๐  บาท  

เปนเงิน  ๘,๖๐๐  บาท   ( ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ )  งบประมาณ

ไมไดตั้งจายไว  โอนเพ่ิมครั้งนี้  ๘,๖๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  

๘,๖๐๐.-  บาท  (กองคลัง) 

โอนลด 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 

งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการแขงขันกีฬา  เทศบาลตําบลบานบัวเกมส  ตอตานยาเสพติด  เพ่ือ

จายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬา  “เทศบาลตําบลบานบัว

เกมส”  ตอตานยาเสพติด  ประจําป  ๒๕๖๐  ( แผนพัฒนาสามป  ๒๕๖๐ -

 ๒๕๖๒  หนา  ๓๐  ลําดับท่ี  ๑๐๒ ) ( กองการศึกษา )  ตั้งจายไวเปนเงิน  

๑๕๐,๐๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  โอนลด

ครั้งนี้  ๑๑,๐๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๘๙,๐๐๐.-  บาท      

( กองการศึกษา ) 

  โครงการแขงขันกีฬา  เทศบาลตําบลบานบัวเกมส  ตอตานยาเสพติด  เพ่ือ

จายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬา  “เทศบาลตําบลบานบัว



๖ 

 

เกมส”  ตอตานยาเสพติด  ประจําป  ๒๕๖๐  ( แผนพัฒนาสามป  ๒๕๖๐ -

 ๒๕๖๒  หนา  ๓๐  ลําดับท่ี  ๑๐๒ ) ( กองการศึกษา )  ตั้งจายไวเปนเงิน  

๑๕๐,๐๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๘๙,๐๐๐.-  บาท  โอนลด

ครั้งนี้  ๘,๖๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๘๐,๔๐๐.-  บาท        

( กองการศึกษา ) 

 รายละเอียดการโอนงบประมาณมีเพียงเทานี้  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขครับ 

นางนรารัตน  ยืนยง เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางนรารัตน  

ยืนยง  ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมมีการโอนงบประมาณดังรายละเอียดตอไปนี้    

โอนเพ่ิม  

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  

หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

๑. ตูเหล็กบานเล่ือนกระจก  ๔  ฟุต  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็ก

บานเลื่อนกระจก  ๔  ฟุต  จํานวน  ๑  หลัง  เปนเงิน  ๔,๓๐๐  บาท  ( ราคา

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ )  งบประมาณไมไดตั้งจายไว  โอนเพ่ิมครั้งนี้   

๔,๓๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๔,๓๐๐.-  บาท  ( กองคลัง ) 

โอนลด 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 

งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

  โครงการแขงขันกีฬา  เทศบาลตําบลบานบัวเกมส  ตอตานยาเสพติด  เพ่ือ

จายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬา  “เทศบาลตําบลบานบัว

เกมส”  ตอตานยาเสพติด  ประจําป  ๒๕๖๐  ( แผนพัฒนาสามป  ๒๕๖๐ -

 ๒๕๖๒  หนา  ๓๐  ลําดับท่ี  ๑๐๒ ) ( กองการศึกษา )  ตั้งจายไวเปนเงิน  

๑๕๐,๐๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๘๐,๔๐๐.-  บาท  โอนลด



๗ 

 

ครั้งนี้  ๔,๓๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๗๖,๑๐๐.-  บาท        

( กองการศึกษา ) 

 รายละเอียดการโอนงบประมาณมีเพียงเทานี้  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ เนื่องจากรายการครุภัณฑท่ีมีการโอนงบประมาณเพ่ิมเหลานี้  งบประมาณไมได

ตั้งจายไวในเทศบัญญัติ  จึงจําเปนตองโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือในครุภัณฑท่ีมี

ความจําเปนในครั้งนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  

๒, ฉบับท่ี  ๓ )  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในหัวขอท่ี  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณ

รายจายในหมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  

คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของ

สภาทองถ่ิน  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  ถาไมมีผมจะขอ

มติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หมวดรายจายคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง  กรุณายกมือข้ึน  ขอบคุณครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

หมวดรายจายคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  ดวยคะแนนเสียง  

เห็นชอบ  ๙  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ชวงนี้ฝนตกคอนขางบอย  จนสงผลใหเกิดน้ําทวมในตําบลบานบัว  โดยสาเหตุ

หนึ่งก็มาจากการถมดินท่ีไปปดทางน้ําไหลและไมมีการวางทอระบายน้ํากอน

ดําเนินการถมดิน  สงผลใหเกิดน้ําทวมขังข้ึน  ในตอนนี้ทางเทศบาลฯ ก็ได

ออกไปดําเนินการแกไขบางแลวครับ  มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็น

ไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ  

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอนําเรียน

หารือ  ในปนี้ฝนตกคอนขางหนัก  ทําใหไมสามารถระบายน้ําไดทันจนลนเขา

ทวมท่ีนาของชาวบาน  จึงอยากฝากไปยังทางฝายบริหาร  หากมีงบประมาณ

หรือสามารถประสานไปยังหนวยงานอ่ืนๆ  ก็อยากใหดําเนินการขุดลอกคลอง  

และลําหวยในตําบลบานบัวดวยครับ  เพราะมีวัชพืชขวางทางน้ําไหลเปน



๘ 

 

จํานวนมาก  เม่ือมีน้ําไหลมาจึงไมสามารถท่ีจะระบายไดทัน  ก็ขอฝากใหชวย

แกไขในสวนนี้ดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ประเทศไทยนี้บางปถาฝนไมตกก็แลงไปเลยนะครับ  หรือมีฝนตกก็ตกจนเกิน

ความตองการ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัวทุกทาน  ปญหาน้ํา

ทวมขังในตําบลบานบัวของเรา  ทางฝายบริหารไดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบรวมกับ

นายอําเภอ  และไดรับรายงานมาจากทางผูใหญบาน  เก่ียวกับความเสียหายท่ี

เกิดข้ึน  ตอนนี้ไดมีการสั่งการใหกับนักวิชาการเกษตรไดประสานงานไปยัง

อําเภอ  เพ่ือรายงานความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในขณะนี้  ถาหากจังหวัดประกาศ

วาเกิดภัย  ก็จะสามารถใหความชวยเหลือไดครับ  และขอใหทางหัวหนาฝาย

พัฒนาชุมชนไดชวยชี้แจงเก่ียวกับโครงการประดิษฐดอกไมจันทน  เพ่ือเตรียม

ไวใชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี  ๙  ครับ 

ประธานสภาฯ เก่ียวกับโครงการประดิษฐดอกไมจันทน  เพ่ือเตรียมไวใชในพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลท่ี  ๙  เชิญหัวหนาฝายพัฒนาชุมชนครับ  

นางสาวณฐอร  มุงมี เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาว  

ณฐอร   มุ ง มี   ตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาชุมชน   โครงการประดิษฐ

ดอกไมจันทน  เพ่ือเตรียมไวใชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี  ๙  ตอนนี้ทาง

อําเภอไดแจงไปยัง  อปท.  ตางๆ ใหดําเนินการจัดฝกอบรมโครงการประดิษฐ

ดอกไมจันทนฯ  โดยทางอําเภอไดจัดอบรมใหแกครู ข. ไปแลว  ซ่ึงในสวนของ

เทศบาลตําบลบานบัวก็จะมีคุณรตินันท  สุขลวน  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บาน

บัว เขต ๑  ซ่ึงเปน  ๑  ใน  ๕  ครู ข.  ของตําบลบานบัว  หลังจากนั้นก็จะให

ครู ข.  มาทําหนาท่ีฝกอบรมใหแกชาวบานในตําบลบานบัวอีก  ๕๐  คน  

ดังนั้น  จึงขอใหสงตัวแทนท่ีคัดมาจากทุกหมูบานในตําบลบานบัว  จํานวน  ๕๐  

คน  มาฝกอบรม  เพ่ือท่ีจะไดไปถายทอดใหแกชาวบานในตําบลบานบัวตอไป

คะ  เพราะทางอําเภอไดมีหนังสือแจงใหแตละตําบลประดิษฐดอกไมจันทน

ตําบลละ  ๑๐,๐๐๐  ดอกเปนอยางนอย  โดยโครงการนี้ใชงบประมาณ  

๒๕,๐๐๐  บาท  ซ่ึงเทศบาลตําบลบานบัวไดมีการตั้งไวในเทศบัญญัติแลว  ใน



๙ 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  งบ

ดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  โครงการฝกอาชีพใหแกกลุมสตรี  ตั้งจาย

ไวจํานวน  ๒๕,๐๐๐  บาท  จึงสามารถดําเนินการไดเลย  โดยทางเทศบาลจะ

สงหนังสือไปยังแตละหมูบานเพ่ือคัดเลือกชาวบานท่ีจะเปนผูฝกอบรมโครงการ

ประดิษฐดอกไมจันทน  เพ่ือเตรียมไวใชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม

ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี  ๙  จํานวน  

๕๐  คน  หลังจากนั้นจะไดนําไปถายทอดใหแกชาวบานในตําบลบานบัวตอไป  

ขอบคุณมากคะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ  

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอนําเรียน

หารือเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ครับ  เทศบาลตําบลบานบัวนาจะมีการแตงตั้ง

กรรมการระดับตําบล  เพ่ือดําเนินการตรวจสอบท่ีสาธารณะประโยชนรวมกับ

ท่ีดิน  ไดมีชาวบานเขามาสอบถามท่ีเทศบาลเพ่ือชี้แนวเขตท่ีสาธารณะ

ประโยชน  แตปรากฏวาทางเทศบาลไดแจงวาไมสามารถชี้ชัดได  หากมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการระดับตําบลรวมกับท่ีดินเพ่ือตรวจสอบและสามารถชี้ชัดท่ี

สาธารณะประโยชนได  ก็อาจจะสามารถออกเอกสารสิทธิ์ใหแกชาวบานไดครับ  

ก็ขอฝากไปยังฝายบริหารดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เรื่องเอกสารสิทธิ์ก็ยังคงเปนปญหาใหญของตําบลบานบัว  ในตอนนี้ก็ยังไมมี

ใครท่ีสามารถชี้ชัดไดวาท่ีแปลงใดเปนท่ีสาธารณะประโยชน  เจาหนาท่ีของ

ท่ีดินก็ยังไมสามารถชี้ชัดไดเชนกัน  เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  ปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น  สวน

หนึ่งเกิดจากทางท่ีดินไมไดชี้แจงใหชาวบานไดทราบและเขาใจตามหลักวิชาการ  

แตกลับกลายเปนการใหคําตอบวา  ใหชาวบานมาสอบถามกับทางเทศบาล

ตําบลบานบัว  เม่ือทางท่ีดินจะทําการรังวัดก็จะมีเหตุควรสงสัยวา  ท่ีดินของ

ผูนํารังวัดดังกลาวอาจนํารังวัดลุกล้ําท่ีสาธารณะประโยชนแปลงทําเลเลี้ยงสัตว

ตะโกรายโคกหวาย  เนื้อท่ี  ๖,๔๐๐  ไร  และจากการตรวจสอบของเจาหนาท่ี  

ไดตรวจสอบแลวเห็นวาผูนํารังวัด  นํารังวัดรุกล้ําเขาไปในท่ีสาธารณะประโยชน



๑๐ 

 

แปลงบานมวงใตโคกลุมปุก  เนื้อท่ี  ๒,๘๐๐  ไร  เพ่ือความรอบคอบตอการ

ออก โฉนดท่ีดิน  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๒๒  พ.ร.บ. ปกครองทองท่ี  ซ่ึง

เทศบาลตําบลบานบัวมีหนาท่ีรวมกับอําเภอในการดูแลท่ีสาธารณะประโยชน  

จึงขอใหทานประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของแลวตรวจสอบวาท่ีดังกลาวอยูใน

ท่ีสาธารณะประโยชนหรือไม  ทางเทศบาลก็จะต้ังคณะกรรมการข้ึนมา  เดิมที

ไดมีการตั้งมาจากผูใหญบานดวย  โดยผมจะตั้งจากเจาหนาท่ีในเทศบาลและให

ผูใหญบานหรือกํานันอยูในฐานะผูใหขอมูลขอเท็จจริงในฐานะผูปกครองทองท่ี  

เม่ือไดมีการไปสอบปากคํากับผูท่ีเก่ียวของก็ไมมีใครท่ีสามารถชี้ชัดได  ทาง

เทศบาลจึงจําเปนตองตอบในลักษณะการรักษาประโยชนเอาไวกอน  คือ  ไม

สามารถชี้ชัดไดวาท่ีแปลงนี้อยูในแปลงสาธารณะประโยชนหรือไม  เผื่อใน

ภายหลังมีการตรวจสอบไดชัดเจนวาไมไดอยูในท่ีสาธารณประโยชนก็จะ

สามารถดําเนินการออกโฉนดท่ีดินหรือเอกสารสิทธิ์ไดครับ  แนวทางของ

เทศบาลเพ่ือเปนการรักษาประโยชนใหแกชาวบานในเบื้องตน  จึงจําเปนตอง

ตอบวาไมสามารถชี้ชัดไดวาท่ีแปลงนี้อยูในแปลงสาธารณะประโยชนหรือไม  

อนึ่งหากมีการตรวจสอบภายหลังไดขอยุติอยางไร  จะเรงแจงใหจังหวัดบุรีรัมย

ทราบตอไป  ผมจะขอแจงใหสมาชิกฯ ไดทราบวา  ตําบลบานบัวนั้นมีท่ี

สาธารณะจํานวนท้ังหมดก่ีแปลง  ตําบลบานบัวมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ  

๒๐,๐๐๐  กวาไร  เปนทะเบียนทําเลเลี้ยงสัตว  ๑๘,๗๐๐  กวาไร  โดย

แบงเปน  ตะโกรายโคกหวาย  ๖,๔๐๐  ไร  หนองคายโคกเพชร  ๒,๕๐๐  ไร  

บานบัวโคกเขา  ๔๐๐  ไร  ตะโกรายโคกเขา  ๖,๔๐๐  ไร  โคกกระสัง  ๑๐๐  

ไร  บานมวงใตโคกลุงปุก  ๒,๘๐๐  ไร  เหลานี้คือทําเลเลี้ยงสัตวท่ีมีการข้ึน

ทะเบียนไว  และก็ยังไมมีขอมูลชัดเจนท่ีสามารถชี้ชัดไดวาแตละแปลงนั้นอยู

ตรงไหนในตําบลบานบัว  มีเพียงขอสันนิษฐานเทานั้น  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  มีเรื่องประชาสัมพันธให

ทราบครับ  จังหวัดบุรีรัมยไดตั้งคณะกรรมการในการติดตามเรื่องการใชสื่อ

สังคมออนไลนท่ีทําใหจังหวัดบุรีรัมยเกิดความเสื่อมเสีย  หากมีการเสื่อมเสียใน

ลักษณะของการหม่ินประมาทก็จะเปนเหตุฉกรรตอความผิด  และยังผิด  

พ.ร.บ.  คอมพิวเตอรดวยเชนกัน  ดังนั้นในการท่ีจะสงตอขอความหรือแสดง

ความคิดเห็นตางๆ  ก็ขอใหใชความระมัดระวังมากข้ึน  และเรื่องท่ีเก่ียวของกับ



๑๑ 

 

คดีตางๆ ในชวงนี้  ขอใหหลีกเลี่ยงในการแสดงความคิดเห็นหรือพิมพขอความ

ตางๆ ท่ีสงผลตอสวนรวมในทางลบดวยนะครับ  ขอประชาสัมพันธไวเพียง

เทานี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ก็ขอใหสมาชิกฯ ทุกทานใชสื่อสังคมออนไลนกันอยางมีสติและระมัดระวังให

มากข้ึนนะครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถาไมมี  การประชุม

ในวันนี้ผมก็ตองขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  และเจาหนาท่ีทุกทานท่ี

รวมประชุมในวันนี้  ขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

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

 

( ลงชื่อ )             ผูจดบันทึกการประชุม 

     ( นางธัญรัศม  พีระพัฒนากรณ ) 
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( ลงชื่อ )         ผูตรวจรายงานการประชุม 
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   ประธานสภาฯ 
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