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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๒  ( ครั้งที่  ๑ )  ประจําปีพทุธศักราช  ๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่  ๒๑  มิถุนายน  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. นายธุรกิจ   อุพลรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๒ 
๑๑. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๒ 
๑๒. นายสิทธิศักด์ิ   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านบัว เขต ๒ 
๑๓. นายใจเพชร   สราญบุรุษ  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บ้านบัว 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายกิตติพงษ์   รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว 
๒. นายเชิดศักด์ิ   ผจวบโชค  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว 
๓. นายนพอนันต์   พะยุดรัมย์  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว 
๔. นายฉัตรกุล   ศรีพนม   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ต. บ้านบัว 
๕. นายลําไย   ศรีพนม   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ต. บ้านบัว 
๖. นางนงลักษณ์   เขียมรัมย์  รองปลัดเทศบาล  ต. บ้านบัว 
๗. นางสุภาภรณ์   จะนันท์   หัวหน้าสํานักปลัด 
๘. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย์   จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙. นางสาวณฐอร   มุ่งมี   นักพัฒนาชุมชน 
๑๐. นายเดชา     แสงคําพันธ์  นายช่างโยธา 
๑๑. นางสาวประพัฒน์ศร ประวันรัมย์  ผช.จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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๑๒. นายธนรัตน์   ผจวบโชค  ผช.จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓. นายพนมกร   เติมเทียน  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
๑๔. นายธนิส   ปุลันรัมย์  ผู้ช่วยนิติกร 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันน้ีสมาชิกมาประชุม  ๑๒  ท่าน  ครบองค์ประชุมนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย   
ที่  ๑  ( ครั้งที่  ๒ ) ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖ วันพุธท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๖   

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคําส่วนไหนหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง     
นะครับ 

 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย   
ที่  ๑  ( ครั้งที่  ๓ )  ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคําส่วนไหนหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง     
นะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ วันน้ีไม่มีนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้น 

ประธานสภาฯ วันน้ีไม่มีนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เน่ืองด้วยองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านบัว  ได้รับการจัดต้ังเป็นเทศบาลตําบลบ้านบัวเมื่อวันที่  ๒๓  
สิงหาคม  ๒๕๕๕  น้ัน  มีผลทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบัวพ้นจาก
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สภาพองค์การบริหารส่วนตําบล  รวมทั้งให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านบัว  และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบัวสิ้นสุดลง  บรรดา
งบประมาณ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  หน้ี  พนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบัวให้โอนไปเป็นของเทศบาลตําบล
บ้านบัว  และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบัวที่ได้บังคับใช้
อยู่เรื่องใดก่อนแล้วให้ยังคงบังคับเป็นการช่ัวคราว  จนกว่าจะได้มีการตราเทศ
บัญญัติขึ้นใหม่ 

ดังน้ัน  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านบัว  และเป็นประโยชน์ในท้องถ่ิน   คณะผู้บริหาร
เทศบาลตําบลบ้านบัว อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับที่  ๑๓ )  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลบ้านบัว  จํานวน  ๔  เรื่อง  ดังน้ี 

๑. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านบัว  เร่ือง  การควบคุมการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  ... 

๒. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านบัว  เร่ือง  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ  พ.ศ.  ... 

๓.  เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านบัว  เร่ือง  สถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ... 

๔.  เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านบัว  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ     
มูลฝอย  พ.ศ.  ... 

เพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลบ้านบัวได้ให้ความเห็นชอบต่อไป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  
๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถ่ินจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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ผมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติตําบลบ้าน
บัวทั้ง  ๔  ฉบับ  สามวาระรวดเดียว  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สําหรับร่างเทศบัญญัติทั้ง  ๔  ฉบับ  ในวันน้ีเราจะดําเนินการทั้งหมด  ๓  
ขั้นตอน  คือ  ขั้นรับหลักการ  ขั้นแปรญัตติ  และขั้นลงมติ  ซึ่งทางท่านนายกฯ 
ท่านได้เสนอขอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๔๕  
ดังน้ัน  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติตําบลบ้านบัวทั้ง  ๔  ฉบับ  สามวาระรวดเดียว  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติตําบลบ้านบัวทั้ง  ๔  ฉบับ  สามวาระรวด
เดียว  ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ 
เสียง 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ  เข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมต่อครับ 

ประธานสภาฯ  ๑. เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  การควบคุมการประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขั้นรับหลักการ 

 เชิญท่านนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
การร่างเทศบัญญัติขึ้นมาทั้ง  ๔  ฉบับ  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๖๐  และ
มาตรา  ๖๑  ทวิ  ของพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่  ๑๓  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซึ่งอํานาจในการตราเทศบัญญัติน้ันเป็นอํานาจของ
เทศบาล  อํานาจในการเสนอน้ันเป็นของนายกเทศมนตรีและสมาชิกฯ หรือ
ราษฎร  ตามที่เราบังคับใช้ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบัวทั้ง  
๔  เรื่องตลอดระยะเวลาที่ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล  เป็นการใช้ช่ัวคราวตาม
มาตรา  ๔๒  วรรค  ๔  ของพระราชบัญญัติสภาตําบลและ  อบต.  เมื่อมีความ
พร้อมแล้วจึงตราเทศบัญญัติขึ้นมาใหม่  โดยท่านนายกฯ ได้มีคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการในการยกร่างและกลั่นกรองไว้  ๔  เรื่อง  ซึ่งทั้ง  ๔  เรื่องได้ร่าง
ออกมาให้สอดคล้องกับเทศบาลตําบลอ่ืนๆ  ในจังหวัดบุรีรัมย์  ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  เน้ือหาจึงคล้ายกับของ  อบต.  เดิม ถ้าท่านสมาชิกฯ         
ได้พิจารณาแล้วพบข้อบกพร่องประการใดจะได้ดําเนินการแก้ไขต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแก้ไขไหมครับ  เชิญท่านธัญญาครับ 
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นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒  ผมขออนุญาตทํา
ความเข้าใจ  เมื่อสักครู่ท่านนิติกรบอกว่าเป็นการแก้ไข  ถ้าตามมาตรา  ๖๑  
ทวิ  ในกฎหมายรวมระเบียบเก่ียวกับกิจการสภาฯ  ซึ่งกฎหมายท้ังหมดน้ี
เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถ้าจะเรียงลําดับให้
ต่อเน่ือง  หมวดที่  ๓  จะไปอยู่ในหัวข้อที่  ๑  พรบ. สาธารณสุข  จะทําให้
พิจารณาง่ายข้ึน  เพราะท่านนําเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลมาเป็นเร่ืองที่  ๑      
ในการพิจารณา  และก็ยังมีจุดที่พิมพ์ผิดอยู่บ้างทั้ง  ๔  เล่ม  ผมขออนุญาตไปที่
ร่างเทศบัญญัติเลยนะครับ  เรื่องที่  ๑  เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

  หน้าที่  ๑  บรรทัดที่  ๔  จากด้านล่าง  ประโยคที่ว่า  “ บังคับใช้ในเจต
พ้ืนที่ ”  น่าจะเป็น  “ บังคับใช้ในเจตนาพ้ืนที่ ”  หรือเปล่าครับ   

  หน้าที่  ๔  ข้อที่  ๑๔  จะเขียนว่า  “ การผลิต  การหมัก  การสะสม  ปลา
ร้า  เจ่า ”  น่าจะเป็น  “ ปลาเจ่า ”  หรือเปล่าครับ  ข้อที่  ๒๓  น่าจะเพ่ิมคํา
ว่า  “ ผลิต ”  เป็น  “ เป็นการผลิตนํ้าอัดลม ”  เพราะผมดูกฎหมาย
สาธารณสุขแล้วจะมีคําว่า  “ ผลิต ”  อยู่ด้วย   

  หน้าที่  ๕  ข้อที่  ๕๕  ถ้าผมจําไม่ผิดจะต้องมีตัวเลขเช่ือมโยงอยู่ด้วยคือ  
ข้อที่  ๕๒  หรือไม่   

  หน้าที่  ๖  ข้อที่  ๘๔  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม  ผมขอเสนอให้
เพ่ิมร้านบริการอินเตอร์เน็ตด้วยได้หรือไม่ครับ   

  หน้าที่  ๗  ข้อที่  ๑๑๑  ถ้าหากเราจะเขียนให้ชัดเลยได้ไหม  เช่น  ข้อที่  
๑๑๑  การพ่นสี  ยกเว้นในข้อ  ๕๘  ซึ่งข้อ  ๕๘  (  ของกิจการเกี่ยวกับยาน
ยนต์เร่ืองของเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  ) 

  หน้าที่  ๘  ข้อที่  ๘.๑  “ สถานที่น่ัน ”  เป็น  “ สถานที่น้ัน ”  เปลี่ยนจาก
ไม้เอกเป็นไม้โทแทน 

  หน้าที่  ๑๐  ส่วนที่ลงวันที่ลงเป็น  ประกาศ  ณ  วันที่  ...  เดือน  ...  พ.ศ.  
...  ไว้ก็พอครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมการ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ยกมือขึ้นครับ เท
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๖ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  
เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ  ๒. เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  เรื่องการจําหน่ายสินค้า
ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขั้นรับหลักการ 

 มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญท่านธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒  ร่างเทศบัญญัติ  
เรื่องการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ผมมีข้อเสนอ
ก่อนที่จะรับหลักการ  คือ  ในหน้าที่  ๓  ข้อที่  ๔  ในวงเล็บที่  ๒  พิมพ์ว่า    
“ รวมถึงเจือปนอาหาร ”  เป็น  “ รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร ”  เพราะผมได้
อ่าน  พรบ. สาธารณสุข  แล้วจะมีคําว่า  “ วัตถุเจือปนอาหาร ”  และขอ    
ช่ืนชมในหน้าที่  ๑๐  ที่พิมพ์ว่า  ประกาศ  ณ  วันที่  ...  เดือน  ...  พ.ศ.  
๒๕๕๖  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีเชิญท่านนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ในเทศบัญญัติแต่ละเร่ืองก็อาจจะมีการพิมพ์ตกหล่น  ผิดพลาดบ้าง  ผมก็อยาก
ให้สมาชิกฯ ช่วยกันตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง  เพ่ือทําให้กฎหมายของเรามีความ
สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน  อย่างที่ท่านธัญญาได้เสนอครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  เรื่องการจําหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  เรื่องการจําหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๖   ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง ไม่
เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ  ๓. เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  เรื่องสถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขั้นรับหลักการ 

 มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญคุณธัญญาครับ 
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๗ 
 
นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒  ท่านเลขาฯ ก็ได้
ช้ีแจงให้เข้าใจตรงกันแล้วนะครับ  ในการอภิปรายเพื่อแก้ไขหรือเพ่ิมเติมจะทํา
ได้ในขั้นรับหลักการ   ในเรื่องที่   ๓   ผมขอเสนอว่า   ร่างเทศบัญญั ติ          
เร่ืองสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

  หน้าที่  ๒  ข้อที่  ๑  เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า  เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้าน
บัว  เรื่องสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
น่าจะพิมพ์ผิด  ผมขอเสนอให้แก้เป็น  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

  หน้าที่  ๓  จะมีคําจํากัดความว่า  “ ผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากพนักงาน
ท้องถิ่น  หมายความว่า  ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เจ้าพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นแต่งต้ังขึ้น ” ซึ่งเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นก็คือท่านนายกฯ  แต่ใน
ฉบับอ่ืนๆ ไม่ได้ระบุเอาไว้  ถ้าเป็นไปได้ผมจึงอยากให้เพ่ิมลงในฉบับอ่ืนๆ ด้วย 

  หน้าที่  ๔  ข้อที่  ๑.๕  “ ...มีแสงสว่างอย่างพอเพียง... ”  ซึ่งผมได้เปิดดู
พระราชการบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แล้วไม่สอดคล้องกันกับฉบับน้ี  
ผมจึงขอให้เปลี่ยนเป็น  “ ...มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ... ”  และทําให้สอดคล้อง
กับข้อ  ๒.๑  “ …จัดห้องส้วมไว้บริการอย่างเพียงพอ… ” 

 หน้าที่  ๑๕  ก่อนที่จะให้ท่านนายกฯ ลงวันที่  ควรเปล่ียนจาก  พ.ศ.  
๒๕๕๑  เป็น  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ด้วยนะครับ 

 หน้าที่  ๑๖  เรื่องสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  
๒๕๕๑  น่าจะแก้ไขเป็น  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  เร่ืองสถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  เรื่องสถานท่ีจําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ  ๔. เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขั้นรับหลักการ 

 มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญท่านธัญญาครับ 
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นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒ 

  หน้าที่  ๒  ข้อที่  ๑  ควรจะเปลี่ยนจาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เป็น  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

  หน้าที่  ๙  ข้อที่  ๓๘  สม.๑  สม.๒  สม.๓  สม.๔  เป็นคําอธิบายท่ีใช้
เปรียบเทียบหรือเปล่าขอให้อธิบายเพ่ิมเติมสักหน่อยครับ 

  หน้าที่   ๑๑  เรื่องการกําจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย   พ .ศ .   ๒๕๕๑          
เป็น  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขอบคุณครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย์ คําว่า  สม.๑  สม.๒  สม.๓  สม.๔  เป็นช่ือแบบคําขออนุญาตต่างๆ ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  เร่ืองการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  
ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านบัวทั้ง  ๔  ฉบับ  ท่านสมาชิกฯ   
ได้ให้ความเห็นชอบในขั้นรับหลักการทั้ง  ๔  ฉบับแล้ว  ต่อไปก็จะเป็นข้ันตอน
ของการแปรญัตติ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภา
ท้องถ่ินจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และข้อ  
๔๙  วรรค  ๔  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณีการพิจารณา
สามวาระรวดเ ดียว   ผู้ แปรญัต ติอาจเสนอคํ าแปรญัตติ ด้วยวาจาไ ด้            
ตามระเบียบ  คือ  ผมประธานสภาฯ จะเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ    
และในการแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาได้  ดังน้ัน  สมาชิกฯ ท่าน
ใดต้องการแปรญัตติสามารถเสนอคําแปรญัตติด้วยเอกสารหรือวาจาก็ได้ครับ  
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สําหรับเวลารับคําแปรญัตติ  เริ่มต้ังแต่เวลา  ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐  น.  ผมขอนัด
ประชุมอีกครั้งเวลา  ๑๓.๐๐  น.  ขอพักการประชุมครับ 

------  พัก  ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐  น.  ------ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ ตามท่ีได้กําหนดเวลารับคําแปรญัตติ  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคํา
แปรญัตติ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติด้วยวาจาไหมครับ  
ถ้าไม่มีเป็นอันว่าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรญัตตินะครับ  ร่างเทศ
บัญญัติทั้ง  ๔  ฉบับ  ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมทุกประการ  เข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมต่อในขั้นลงมติ  ผมจะขอมติทีละฉบับนะครับ  เริ่มจากฉบับที่  ๔  ก่อน 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  เร่ืองการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง ๑ 
เสียง 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  เรื่องสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  เรื่องสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  
ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  เร่ืองการจําหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  เรื่องการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ   พ .ศ .   ๒๕๕๖   ด้วยคะแนนเสียง   เห็นชอบ   ๑๑   เสียง            
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
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ประธานสภาฯ เมื่อร่างเทศบัญญัติทั้ง  ๔  ฉบับ  ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ แล้วต่อไป

ทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้รวบรวมส่งจังหวัดเพ่ือให้ผู้ ว่าฯ ให้ความเห็นชอบ        
และบังคับใช้ในเทศบาลตําบลบ้านบัวต่อไปครับ 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์  เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายนายจําเริญ  
ประโลมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  มีปัญหาจากหมอ
หน่อยฝากมาถึงท่านผู้บริหารครับ  เรื่องที่หมอแต๋วนําดินมาถมหน้าบ้านเพ่ือกัน
น้ําท่วม  แต่มันจะทําให้เวลาฝนตกนํ้าก็จะเอ่อเข้าท่วม  รพสต.  เราจะแก้ไข
เร่ืองน้ีอย่างไร  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ก็ขอฝากไปทางท่านผู้บริหารให้ช่วยดูแลเรื่องน้ีด้วยนะครับ  เพราะเป็นความ
เดือดร้อนของประชานชนตําบลบ้านบัว  เมื่อเดือนที่ผ่านมาเราก็ได้ไปร่วม
แข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลเป็นคร้ังแรก  มีสมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ไป
ร่วมงานกันหลายท่าน  เทศบาลอ่ืนๆ ก็มีธงประจําเทศบาลก็อยากจะให้
เทศบาลตําบลบ้านบัวมีธงประจําเช่นกัน  ปีหน้าก็จะมีการแข่งขันกีฬาสันนิบาต
เทศบาลขึ้นอีก  จึงอยากให้กิจกรรมของเราน้ันดีย่ิงๆ ขึ้นไปในอนาคต           
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองธงประจําเทศบาลตําบลบ้านบัวไหมครับ        
เชิญท่านสิทธิศักด์ิครับ 

นายสิทธิศักด์ิ  เนาวสุข เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายสิทธิศักด์ิ   
เนาวสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒  ผมขอเสนอสีชมพู  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  สีเก่าในสมัยที่เป็น  อบต.  ก็จะยกเลิกไป        
ใช้สีใหม่แทน  เชิญท่านธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ ผมอยากฝากให้เจ้าหน้าที่ของเราสอบถามเทศบาลอ่ืนๆ ก่อนว่าใช้ธงสีอะไร  
ผมเกรงว่าจะซ้ํากัน  หรือใช้  ๒  สี  เช่น  ชมพู – ขาว  ชมพู – เขียว  เป็นต้น 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย์ ในการทําธงคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงเร่ืองสีที่จะซ้ํากันได้  แต่เราจะมีการปักหรือ
สกรีนตราประจําเทศบาลตําบลบ้านบัวลงไปบนผืนธง  หลักการเบ้ืองต้นในการ
กําหนดสีของธง  ให้กําหนดสีที่เป็นอัตลักษณ์หรือสีที่บ่งบอกความเป็นตําบล
บ้านบัว  อย่างที่ท่านสิทธิศักด์ิเสนอสีชมพูก็อาจจะเป็นสีของดอกบัว  สําหรับสี
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อ่ืนๆ ให้ลองเทียบเคียงดูว่า  ตําบลของเรามีอัตลักษณ์อะไรบ้างที่สามารถส่ือ
ออกมาเป็นสีได้ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  เชิญท่านธุรกิจครับ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธุรกิจ          
อุพลรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒  เน่ืองด้วยเจ้าอาวาสวัด
ธงชัยสว่างอรุณหรือวัดตะโกราย  ท่านเลื่อนสมณศักด์ิเป็นพระครูอรุณเขมกร  
และได้รับเลือกเป็นเจ้าคณะตําบลบ้านบัว  เน่ืองจากองค์เก่าท่านได้ลาสิกขาบท  
จึงขอเชิญชวนสมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อพระครูท่าน  ใน
วันที่  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ที่วัดธงชัยสว่างอรุณ
หรือวัดตะโกราย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  เชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์  เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  ผมขอขอบคุณ
ผู้บริหารทุกท่าน  และสมาชิกฯ  ที่ช่วยดูแลถนนลาดยางเส้นบ้านบัว – ลุมปุ๊ก
(หนองทะลอก)  ตอนน้ีชาวบ้านต้องการถังขยะและไฟกิ่ง  ก็ขอฝากท่าน
ผู้บริหารด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒  ในฐานะที่ท่านได้
เลือกผม  ท่านจําเริญ  และท่านธุรกิจ  เป็นคณะกรรมการฝ่ายแผนฯ  ทั้ง  ๕  
ยุทธศาสตร์ของการทํางานในระดับของเทศบาล  ในการวางแผนบางเรื่องยังไม่
มีอยู่ในแผนพัฒนา  ๓  ปี  ที่ท่านจําเริญเสนอไฟกิ่งและถังขยะเหล่าน้ีจะต้องอยู่
ในแผนฯ ทั้งหมด  พวกเราก็จะทําหน้าที่ในจุดน้ีให้ดีที่สุด  ผมมีเร่ืองที่จะฝาก
ประชาสัมพันธ์เพ่ือตําบลของเรา  ทาง  อสม.  ได้ทําหนังสือเพ่ือขอความ
ร่วมมือซึ่งทาง  อสม.  ได้มีการประชุมสัญจรทั้ง  ๑๙  แห่งของอําเภอเมือง
บุรีรัมย์  และตําบลบ้านบัวเป็นตําบลสุดท้ายที่จะประชุมสัญจรในวันที่  ๙  
กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ท่านนายกฯ ได้อนุญาตแล้วผมจึงนําหนังสือมาส่งใน
วันน้ีและขอเชิญชวนสมาชิกฯ มาร่วมประชุมที่ห้องประชุมแห่งน้ี  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  เชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอเสนอเร่ือง
แนวเขตของตําบลบ้านบัวควรจะกําหนดให้ชัดเจน  กรณีของเกียรติอําไพท่ีอยู่
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ในเขตของเราทําไมถึงไปขึ้นกับตําบลเสม็ด  กรณีหนองโคลนที่อยู่คาบเกี่ยว
ทําไมจึงไปขึ้นกับตําบลสะแกโพรง  และกรณีของโชว์รูมมิตซูบิชิอยู่ในเขตเรา
หรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายเดชา  แสงคําพันธ์ กราบเรียนท่านประธานฯ  สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  และท่านผู้บริหารฯ  กระผม
นายเดชา  แสงคําพันธ์  ตําแหน่งนายช่างโยธา  เรื่องแนวเขตและท่ีต้ังของสิ่ง
ปลูกสร้างต้องศึกษาข้อกฎหมายก่อนว่าเราสามารถดําเนินการอย่างไรได้บ้างใน
กรณีที่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ของเรา  สําหรับโชว์รูมมิตซูบิชิ      
ผมค่อนข้างมั่นใจว่าอยู่ในเขตของเรา  เพราะตามแนวเขตที่เราได้ขอยกฐานะ
ขึ้นเป็นเทศบาลน่าจะอยู่ในเขตตําบลบ้านบัว  แต่ในข้อกฎหมายเรายังไม่มี  
เทศบัญญัติในควบคุมอาคาร  ซึ่งเราจะสามารถดําเนินการอย่างไรได้บ้างต้อง
ศึกษาข้อกฎหมายก่อนครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย์ ผมขอเพ่ิมเติมนะครับ  คือ  ผมได้ลงพ้ืนที่ไปกับวิศวะกรและได้สอบถามไปยัง
ตําบลกระสัง  พบว่าทางผู้ประกอบการโชว์รูมมิตซูบิชิยังไม่ได้ไปขออนุญาตกับ
ตําบลกระสังครับ  เพ่ือป้องกันเราไปทักท้วงว่าจะซ้ําซ้อนกับทางบ้านบัวหรือ
เปล่า  สําหรับพ้ืนที่แนวเขตจะยึดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เรา       
ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล  ซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้เป็น
กฎหมายแต่ถ้าผู้ใดนําแผนที่อ่ืนๆ นอกจากกระทรวงมหาดไทยจะไม่มีผลบังคับ
ใช้ในทางกฎหมาย  ดังน้ันเราจึงต้องอ้างประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีบรรยาย
ว่า  แนวเขตของเราว่ิงตามลําห้วยปอ  และบริเวณน้ันฝั่งทิศตะวันออกของถนน
จะมีร่องนํ้าเล็กๆ ปรากฏอยู่  แต่ว่าด้านหลังยังไม่ปรากฏชัดเจนจึงต้อง
ตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง  ส่วนที่นายช่างโยธากล่าวว่าเรายังไม่มีเทศบัญญัติใน
ควบคุมอาคารในการกํากับดูแลควบคุมได้  จึงอยู่ในช่วงของการศึกษากฎหมาย
ว่าในการที่ผู้ประกอบการมีการยื่นหรือไม่ได้ย่ืนขอก่อสร้างเราจะมีมาตรการ
บังคับเขาอย่างไร  ขอช้ีแจงให้ทราบเพียงเท่าน้ีครับ 

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาต ช้ีแจงเ พ่ิม เ ติมจากนายช่างโยธาครับ   อย่างกรณี ไท วัส ดุ              
จะมีกฎกระทรวงหนึ่งที่บอกว่าก่อสร้างอาคารขนาดใดๆ จะต้องขออนุญาต  
ถึงแม้ว่า  พรบ. ควบคุมอาคาร  จะไม่ควบคุมถึง  แต่กฎกระทรวงกําหนดว่า
จะต้องขออนุญาตที่ท้องถิ่น  กรณีของเกียรติอําไพก็อยู่ในเขตของเราต้องแจ้งให้
ทางเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีทําหนังสือไปยังบริษัทให้มาเสียภาษีที่น่ีไม่ใช่ตําบล
เสม็ด  ขอช้ีแจงเพียงเท่าน้ีครับ 
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๑๓ 
 
ประธานสภาฯ ก็ขอฝากเจ้าหน้าที่ให้ติดตามด้วยนะครับ  เพราะอย่างน้องก็จะเป็นผลดีในการ

จัดเก็บภาษีของเรา  เชิญท่านธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒  กรณีฟาร์มหมู
บ้านหนองไม้แดงที่ได้มาเสียภาษีที่เรา  แต่เขาบอกว่าเขาอยู่ในเขตตําบล  
สะแกโพรง  ก็ขอฝากเจ้าหน้าที่ด้วยครับว่าตกลงทั้ง  ๓  ที่  คือ  ฟาร์มหมูบ้าน
หนองไม้แดง  โชว์รูมมิตซูบิชิ  และเกียรติอําไพ  ตกลงอยู่ในเขตตําบลไหน     
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตําบลเราในเรื่องการเก็บภาษี  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  เชิญท่านราเมศ   

นายราเมศ  ไชยโย เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  ผมขอสอบถามว่าฟาร์มไก่       
ที่ตอนน้ีได้นําหมูมาพักอยู่  เขาได้เสียค่าธรรมเนียมกับเราหรือไม่ครับ  เพราะ
ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกัน 

ประธานสภาฯ เสียกับทางเทศบาลตําบลบ้านบัวครับ  เชิญคุณรตินันท์ 

นางสาวรตินันท์  สุขล้วน เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสาวรตินันท์  
สุขล้วน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  ขอสอบถามเรื่องการ
แยกหมู่บ้านว่าเมื่อยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลแล้วเราสามารถแยกหมู่บ้านได้ไหม
คะ 

เลขานุการสภาฯ ในการแยกหมู่บ้านสมัยที่ เ ป็น  อบต .   จะกระทบกับเ ร่ืองงบประมาณ         
ทางอําเภอจึงไม่อยากให้แยก  เพราะการแยกหมู่บ้านเป็นเรื่องการปกครอง
ท้องที่  ไม่ใช่ท้องถ่ิน  จะเกี่ยวกับท้องถ่ินเฉพาะมติในที่ประชุม  ส่วนการจะ
แยกหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่บ้าน  กํานัน  และอําเภอได้คุยกัน  และจะมี
หลักเกณฑ์หน่ึงคือถ้าจะแยกต้องมาเข้าสู่ที่ประชุมสภาก่อน  เพ่ือให้ความ
เห็นชอบแล้วจึงเสนอไปที่อําเภอ  แต่ถ้าแยก  ณ  ตอนน้ีก็ไม่มีผลกระทบอะไร
กับงบประมาณเลย  เพราะเรายกฐานะเป็นเทศบาลแล้ว  เพราะเราได้แบ่งเขต
เป็นเขต  ๑  และ  ๒  เรียบร้อยแล้ว  สมมติว่าบ้านหนองค่ายจะแยกออกเป็น  
๓  หมู่  ก็ยังอยู่ในเขต  ๑  เหมือนเดิม  จํานวนสมาชิกฯ ก็มี  ๖  คน
เหมือนเดิม  ก็ต้องให้ผู้ใหญ่ไปคุยกับทางอําเภอก่อน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ก็ขอฝากท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน  ในวันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖      
ท่านนายอําเภอเมืองบุรีรัมย์จะมาร่วมประชุมหัวหน้าส่วนฯ สัญจร  ขอให้ทุก
ท่านมาร่วมประชุมด้วย  การแต่งกายชุดม่อฮ่อม  เวลา  ๐๙ .๐๐  น .                 
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๑๔ 
 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีก
ไหมครับ  ถ้าไม่มีสําหรับวันน้ีหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมขอปิด
ประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

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

( 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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