
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๔  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕60 

วันอังคารท่ี  24  พฤศจิกายน  ๒๕60 
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. นายสิทธิศักดิ์   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 
๑๓. นางธัญรัศม     พีระพัฒนากรณ  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. นายเดชา    แสงคําพันธ  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

๘. นายธนิส   ปุลันรัมย  ผูชวยนิติกร 

๙. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

 

 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เ ม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว        
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๔  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕60     
วันอังคารท่ี  24  พฤศจิกายน  ๒๕60  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบล
บานบัว 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกมาประชุม  ๑๒  ทาน  ถือวาครบองคประชุมนะครับ  ใน  1  ป  
จะมีการประชุมสภาฯ  ๔  สมัย  ตามกําหนดระยะเวลา  สมาชิกฯ และ
เจาหนาท่ีก็เขาประชุมกันอยางพรอมเพรียงกันครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย
ท่ี ๓  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕60  วันอังคารท่ี  15  
สิงหาคม  ๒๕60 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง     
นะครับ 

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย
ท่ี ๓  ( ครั้งท่ี  2 )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕60  วันอังคารท่ี  22  
สิงหาคม  ๒๕60 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง     
นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม 

1. การขอความเห็นชอบอนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายใน
หมวดครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  

ประธานสภาฯ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2561  ท่ีไดมีการอนุมัติผานสภา
ฯ ไปแลว  แตไดมีบางสวนในเทศบัญญัตินี้ท่ีมีการพิมพผิดพลาด  จึงจําเปนตอง
ขอความเห็นชอบจากสภาฯ  เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ ครับ  เชิญหัวหนา
ฝายแบบแผนและสิ่งกอสรางครับ 



๓ 

 

นายเดชา  แสงคําพันธ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเดชา     

แสงคําพันธ  ตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  จะขอชี้แจงการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป  2561  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดรายจายคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  จํานวน  2  โครงการ
ครับ   โดยท่ีงบประมาณท้ัง  2  โครงการนี้เทาเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง   แตจะ
มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดพ้ืนท่ีและความกวางของถนนครับ 

 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี  11  

  ขอความเดิม  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี  11  
ขนาดกวาง  5  เมตร  ยาว  45  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา  220  ตารางเมตร  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  2561 - 2564  หนา  
24  ลําดับ  28  ( กองชาง )  

  เปลี่ยนแปลงขอความใหมเปน  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูท่ี  11  ขนาดกวาง  5  เมตร  ยาว  45  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  225  ตารางเมตร  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  2561 – 
2564  หนา  24  ลําดับ  28  ( กองชาง ) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี  9 

ขอความเดิม  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี  9  
ขนาดกวาง  5  เมตร  ยาว  75  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา  225  ตารางเมตร  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  2561 - 2564  หนา  
24  ลําดับท่ี  26  ( กองชาง ) 

เปลี่ยนแปลงขอความใหมเปน  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูท่ี  9  ขนาดกวาง  3  เมตร  ยาว  75  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  225  ตารางเมตร  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  2561 - 
2564  หนา  24  ลําดับท่ี  26  ( กองชาง ) 

ขอชี้แจงเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑   หมวดท่ี  ๔  ขอ  ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําให
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  ใหเปน
อํานาจอนุ มัติของสภาทองถ่ิน  จากท่ีได มีการชี้แจงพบวาปริมาณมีการ



๔ 

 

เปลี่ยนแปลง  แตงบประมาณเทาเดิมไมเปลี่ยนแปลง  จึงจําเปนตองขอความ
เห็นชอบจากสภาฯ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  กอนอ่ืนตอง
ขอขอบคุณทางกองชางครับท่ีใสใจในรายละเอียด  การท่ีจะอนุมัติใชเทศบัญญัติ
ในแตละปนั้น  จําเปนจะตองมีการศึกษารายละเอียดตางๆ กอนเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากสภาแหงนี้  ซ่ึงหากเกิดความผิดพลาดในรายละเอียดแมแตเพียง
เล็กนอย  และสภาฯ แหงนี้อนุมัติไปจนดําเนินงานเสร็จสิ้น  ก็อาจจะถูกรองเรียน
จากชาวบานได  เนื่องจากไมตรงตามรายละเอียดท่ีระบุไวในเทศบัญญัติฯ  จึงขอ
ฝากใหสมาชิกฯ ในสภาฯ แหงนี้ทุกๆ ทานไดชวยกันตรวจสอบในรายละเอียดทุก
ครั้งกอนท่ีจะดําเนินการอนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากสภาฯ แหงนี้ครับ  และ
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๔  
( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕60  ท่ีสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
สภาฯ ใหแกสมาชิกฯ นั้น  ขอฝากใหตรวจสอบความเรียบรอยกอนดําเนินการสง
ดวยครับเพ่ือใหถูกตองตามระเบียบ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ก็ขอฝากใหสมาชิกฯ  ไดชวยตรวจสอบความถูกตองในทุกครั้งกอนท่ีจะ
ดําเนินการอนุมัติหรือใหความเห็นชอบนะครับ  มีสมาชิกทานใดจะแสดงความ
คิดเห็นไหมครับ  ถาไมมีผมจะขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  งบประมาณรายจายประจําป  2561  ยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ      
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  งบประมาณรายจายประจําป  2561  ดวยคะแนน
เสียง  เห็นชอบ  ๑1  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี งดออกเสียง  ๑  เสียง 

2. เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบใหเทศบาลตําบลบานบัว  ขอใชและ          
ขอเขาทําประโยชนในเขตปา  ท่ีสาธารณประโยชน  แปลงหนองถนน 
สาธารณประโยชน  บานบัว  หมูท่ี  ๑  ตอกรมปาไม  ซ่ึงพลเมืองเลิกใช
ประโยชนรวมกันแลว 

ประธานสภาฯ เทศบาลตําบลบานบัวไดดําเนินการเสนอไปท่ีจังหวัดและผานไปยังกระทรวง 
มหาดไทย  เพ่ือขอใชและขอเขาทําประโยชนในเขตปาท่ีสาธารณประโยชน  
แปลงหนองถนน สาธารณประโยชน  บานบัว  หมูท่ี  1  แหงนี้  ขอเชิญฝาย
บริหารครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัวทุกทาน  ขาพเจา  
นายกิตติพงษ  รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว  ขอเสนอญัตติ  ดังนี้  



๕ 

 

๑. ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในหมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง   

๒. เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบใหเทศบาลตําบลบานบัว  ขอใชและ          
ขอเขาทําประโยชน ในเขตปา  ท่ีสาธารณประโยชน   แปลงหนองถนน 
สาธารณประโยชน  บานบัว  หมู ท่ี  ๑  ตอกรมปาไม  ซ่ึงพลเมืองเลิกใช
ประโยชนรวมกันแลว 

๓. เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบใหเทศบาลตําบลบานบัว  ขอใชและ    
ขอเขาทําประโยชนในเขตปา  ท่ีสาธารณประโยชน  แปลงโคกปาชา  บานบัว  
หมูท่ี  ๑  ตอกรมปาไม  ซ่ึงพลเมืองเลิกใชประโยชนรวมกันแลว 

รายละเอียดปรากฏดังเอกสารท่ีสงมาพรอมนี้  ขอใหโปรดนําเสนอตอท่ีประชุม
สภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๔  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําป
พุทธ ศักราช   ๒๕60  เบื้ อ งหน าตอ ไป  นาย กิตติพงษ   รั ตนศศิวิมล
นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

ประธานสภาฯ เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  การขอใชและ  ขอเขาทํา
ประโยชนในเขตปา  ท่ีสาธารณประโยชน  แปลงหนองถนน สาธารณประโยชน  
บานบัว  หมู ท่ี  ๑  ตอกรมปาไม  ซ่ึงพลเมืองเลิกใชประโยชนรวมกันแลว  
เทศบาลตําบลบานบัวได ดําเนินการมาเปนระยะเวลาหลายปแลว  โดย
กระบวนการดําเนินการขอใชตามมาตรา  8  และมาตรา  9  ของประมวล
กฎหมายท่ีดิน   โดยตามมาตรา  8  นั้น  จะเปนการขอถอนสภาพ  และมาตรา  
9  จะเปนการขอใชในกรณีฉุกเฉิน  เดิมทีการขอใชท่ีสาธารณะประโยชน  จะขอ
อนุมัติรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยโดยผานทางผูวาราชการจังหวัด  แตตอนนี้
จําเปนตองมีกรมปาไมเขามาเก่ียวของดวย  เนื่องจากท่ีสาธารณะบางแปลงจะมี
ตนไมตางๆ ข้ึนอยูนั่นเอง  และบางตนก็ไดมีการข้ึนทะเบียนไปแลว  ดังนั้นจึง
จําเปนตองขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพ่ือใหความเห็นชอบในการใหเทศบาล
ตําบลบานบัวขอใชและ  ขอเขาทําประโยชนในเขตปา  ท่ีสาธารณประโยชน  
แปลงหนองถนน  สาธารณประโยชน  บานบัว  หมูท่ี  ๑  ตอกรมปาไม  ซ่ึง
พลเมืองเลิกใชประโยชนรวมกันแลว  โดยจะขอใชจํานวน  25  ไร  19  ตาราง
วา  เพ่ือกอสรางอาคารท่ีทําการสํานักงานเทศบาลตําบลบานบัว  และสิ่งปลูก
สรางอ่ืนๆ ในอนาคต  สําหรับเอกสารท่ีไดแจกใหสมาชิกฯ นั้นเปนเพียงแผนท่ี
โดยสังเขปวา  ทางเทศบาลจะดําเนินการกอสรางบริเวณนี้  ยังไมใชเอกสารท่ีได
สงใหแกทางกรมปาไมแตอยางใด  ขอชี้แจงเพียงเทานี้  ขอบคุณครับ 



๖ 

 

ประธานสภาฯ การขอใชท่ีสาธารณะประโยชนแปลงนี้จะมีปญหากับทางกรมศิลปากรหรือเปลา
ครับ  เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  ทางกรมศิลปากรเคยมีหนังสือ
แจงมาวา  บริเวณท่ีเราขอใชนี้  อยูใกลเคียงกับโบราณสถาน  โดยสันนิษฐานวา
เปนบารายมีสระน้ําลอมรอบ   ดังนั้นในการขอใชท่ีนั้น  ใหขอใชตามท่ีเหมาะสม
และสมควร  เนื้อท่ีแปลงหนองถนน  สาธารณประโยชน  มีท้ังหมดประมาณ  
141  ไร  3  งาน  5  ตารางวา  แตทางเทศบาลตําบลบานบัวขอใชไป  25  ไร  
19  ตารางวา  จึงนาจะเหมาะสมครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ประเด็นท่ี  1  
บริเวณท่ีเราจะขอใชทําประโยชนนี้เปน  นสล.  หรือหนังสือสําคัญท่ีหลวงแลว
หรือยัง  ประเด็นท่ี  2  จะขอใชทําประโยชนท่ีจากกระทรวงมหาดไทยจํานวนก่ี
ไร  ประเด็นท่ี  3  จะขอใชทําประโยชนไปยังกรมปาไมจํานวนก่ีไร  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  ขออนุญาตชี้แจงประเด็นท่ี  1  
ท่ีสาธารณประโยชน  แปลงหนองถนนสาธารณประโยชนนี้มี  นสล.  แลวครับ 
โดยเปน  นสล.  เลขท่ี  บร  2055  ประเด็นท่ี  2  การขอใชทําประโยชนไปยัง
กรมท่ีดินเปนการขอใชพ้ืนท่ีบางสวนใน  141  ไร  3  งาน  5  ตารางวา  นั้น
โดยขอใชทําประโยชนจากกระทรวงมหาดไทย  25  ไร  19  ตารางวา  
ประเด็นท่ี  3  ขอใชทําประโยชนไปยังกรมปาไม  เนื้อท่ีเทากับท่ีขอไปยัง
กระทรวงมหาดไทยครับ  คือ  25  ไร  19  ตารางวา  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานเชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  การขอใชพ้ืนท่ี 25 
ไร  19  ตารางวา  จากท่ีสาธารณประโยชน  แปลงหนองถนนสาธารณประโยชน  
จะเริ่มจากบริเวณหรือจุดใดในพ้ืนท่ีรอบๆ เทศบาลตําบลบานบัวแหงนี้ครับ  และ
เม่ือครั้งท่ีไดขอใชสําหรับการกอสรางสํานักงานเทศบาลตําบลบานบัวแหงนี้  ได
ผานประชาคมจากหมูบานหรือยังครับ  ขอบคุณครับ 



๗ 

 

ประธานสภาฯ เนื่องจากท่ีสาธารณประโยชน  แปลงหนองถนนสาธารณประโยชน  มีพ้ืนท่ี
คอนขางมาก   และมีหนองน้ําท่ีประชาชนไดใชประโยชนรวมกันอยู  และทาง
เทศบาลตําบลบานบัวไดขอใชเปนเพียงบางสวน  สมาชิกฯ จึงสงสัยวา  เม่ือครั้งท่ี
ขอใชสําหรับกอสรางสํานักงานเทศบาลวามันบัวนี้  ไดขอใชไปแลวก่ีไร  และการ
ขอใชเพ่ิมในครั้งนี้จะรวมกับท่ีเคยขอใชไปแลวหรือไม  และจะขอใชบริเวณจุด
ใดบาง เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  การขอใชพ้ืนท่ีหนึ่งไรสําหรับ
กอสรางสํานักงานเทศบาลตําบลบานบัว  ในสมัยกอนนั้น  เปนการขอใชใน
ขณะท่ียังไมไดมีการกําหนดโซนนิ่ง  ซ่ึงอาจจะมีการขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ 
กอนมีการกําหนดโซนนิ่ง  โดยเนื้อท่ีแนนอนสําหรับการขอใชในครั้งนี้  คือ  25  
ไร  19  ตารางวา  จะใชในบริเวณรอบๆ สํานักงาน  ท่ีไดมีการถมดินไวแลว  
ตามรูปภาพในเอกสารเพ่ิมเติมท่ีสงใหสมาชิกทุกทานไดศึกษาครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เทศบาลตําบลบานบัวก็จะขอใชเฉพาะบริเวณท่ีมีการถมดินไปแลว  ไมรวมไปถึง
พ้ืนท่ีๆ เปนหนองน้ํา มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถาไมมีผมจะขอมติ
เลยนะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบใหเทศบาลตําบลบานบัว  ขอใชและ
ขอเขาทําประโยชน ในเขตปา  ท่ีสาธารณประโยชน   แปลงหนองถนน 
สาธารณประโยชน  บานบัว  หมู ท่ี  ๑  ตอกรมปาไม  ซ่ึงพลเมืองเลิกใช
ประโยชนรวมกันแลว 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเทศบาลตําบลบานบัว  ขอใชและขอเขาทําประโยชนในเขตปา  ท่ี
สาธารณประโยชน  แปลงหนองถนนสาธารณประโยชน  บานบัว  หมูท่ี  ๑  
ตอกรมปาไม  ซ่ึงพลเมืองเลิกใชประโยชนรวมกันแลว  ดวยคะแนนเสียง  
เห็นชอบ  ๑1  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี งดออกเสียง  ๑  เสียง 

3. เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบใหเทศบาลตําบลบานบัว  ขอใชและขอเขา
ทํ า ป ร ะ โ ยช น ใ น เ ข ต ป า ท่ี ส า ธ า ร ณ ปร ะ โ ย ชน   แ ปล ง โ ค กป า ช า
สาธารณประโยชน  บานบัว  หมูท่ี  ๑  ตอกรมปาไม   ซ่ึงพลเมืองเลิกใช
ประโยชนรวมกันแลว 

ประธานสภาฯ แปลงนี้นาจะเปนบริเวณท่ีตั้งของสํานักงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 
บานบัว  เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  สําหรับแปลงโคกปาชา
สาธารณะประโยชน  จะเปนกรณีเดียวกันกับแปลงหนองถนนสาธารณะ
ประโยชนครับ  แตมีกระบวนการดําเนินการตรวจสอบท่ีดําเนินการหลังจาก
แปลงหนองถนนสาธารณะประโยชนเปนระยะเวลาหลายปครับ  โดยในตอนนี้ยัง



๘ 

 

อยูในข้ันตอนของการตรวจสอบเอกสารตางๆ  จึงจําเปนตองขอมติในคราว
เดียวกันแปลงหนองถนนสาธารณะประโยชน  เพ่ือไมใหกระบวนการเกิดความ
ลาชา  โดยแปลงโคกปาชาสาธารณะประโยชนนี้  จะเปนท่ีตั้งของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบานบัว  ครอบคลุมไปจนถึงโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม   ซ่ึง
เปน  นสล.  เลขท่ี  บร  00869  เนื้อท่ี  41  ไร  44  ตารางวา  โดยทาง
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานบัว  ซ่ึง
เม่ือกอนเคยเปนท่ีตั้งของสํานักงาน  อบต.  บานบัวเกา  จึงไดขอข้ึนทะเบียนหรือ
เพ่ือขอถอนสภาพ  ซ่ึงเนื้อท่ีท่ีจะขอใชคือจํานวน  6  ไร  85  ตารางวา  โดยจะ
เปนการขอใชเพียงบางสวน  เพ่ือการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบานบัว  และอาคารอ่ืนๆ ในอนาคต  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ แลวบริเวณท่ีเปนบานพักของเกษตรตําบลนั้นไดมีการขอใชอยางไรบางครับ  เชิญ
ทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  สําหรับท่ีดินแปลงนี้  เทศบาล
ตําบลบานบัวเปนผูขอใชเพียงหนวยงานเดียว  สําหรับบานพักเกษตรตําบลท่ีอยู
ในบริเวณนี ้ ผมไดสอบถามไปยังเกษตรประจําตําบลบานบัว  ทานไดแจงวายังไม
มีเอกสารใดๆ สําหรับการขอใช  มีแตเพียงรายงานการใชพัสดุแลวนั่นเองครับ  
จึงยังไมมีเอกสารสําหรับการขอใชท่ีดินแปลงนี้จากทางเกษตรอําเภอหรือจังหวัด  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ประเด็นท่ี  1  
พิกัด  และจํานวนพ้ืนท่ีๆ จะขอใชและ  ขอเขาทําประโยชนในเขตปา ท่ี
สาธารณประโยชน  กอนท่ีจะลงมติ  ขอใหสมาชิกฯ ทุกทานไดชวยกันตรวจสอบ
เพ่ือความถูกตองดวยนะครับ  ประเด็นท่ี  2  การขอใชเพียงบางสวนก็ขอให
ชัดเจน  และการดําเนินการขออนุมัติไปยังหนวยงานอ่ืนๆ นั้นขอใหระบุไปวา  ใช
เพ่ือกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานบัว  และอาคารอ่ืนๆ ใน
อนาคต  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานเชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  การจะขอใชและ  
ขอเขาทําประโยชนในเขตปาท่ีสาธารณประโยชนเหลานี้จําเปนตองขอประชาคม
จากหมูบานกอนไหมครับ  ขอบคุณครับ 



๙ 

 

ประธานสภาฯ เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  การขอใชและ  ขอเขาทํา
ประโยชนในเขตปาท่ีสาธารณประโยชน  ท้ัง  2  แปลงดังกลาวท่ีผานมา  ไดผาน
การประชุมประชาคมจากหมูบานเรียบรอยแลว  และกระบวนการในวันนี้เปน
การเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการขอใชกับกรมปาไม  ซ่ึงจากท่ีทานธัญญาไดอธิบายวา
การขอใชไปยังกรมท่ีดินและกรมปาไมนี้  จํานวนพ้ืนท่ีๆ เทากันหรือไม  ซ่ึงเปน
ผลดีตอการตรวจสอบวา  จํานวนพ้ืนท่ีๆ ขอไปนี้ มีจํานวนท่ีเทากัน  ตอง
ขอขอบคุณทานมา  ณ  โอกาสนี้ดวยครับ กระบวนการเหลานี้เปนกระบวนการท่ี
ผานการประชาคมประชาคมจากหมูบานมาเรียบรอยแลว  ลาสุดเปนการบันทึก
ยินยอมการแกไขปญหา  โดยมีผูใหญหมูท่ี  1  หมูท่ี  18  และหมูท่ี  12  ลง
นามรวมกัน  สาเหตุท่ีเปน  3  หมูนี้  เพราะท้ัง  3  หมูนี้ไดใชประโยชนในท่ีดิน
แหงนี้รวมกัน  จึงจําเปนตองใหผูใหญบานท้ัง  3  หมูนี้ยืนยันรวมกันอีกครั้งครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถาไมมีผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิก
ทานใดใหความเห็นชอบใหเทศบาลตําบลบานบัว  ขอใชและขอเขาทําประโยชน
ในเขตปาท่ีสาธารณประโยชน  แปลงโคกปาชาสาธารณประโยชน  บานบัว  หมู
ท่ี  ๑  ตอกรมปาไม   ซ่ึงพลเมืองเลิกใชประโยชนรวมกันแลว  ยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเทศบาลตําบลบานบัว  ขอใชและขอเขาทําประโยชนในเขตปาท่ี
สาธารณประโยชน  แปลงโคกปาชาสาธารณประโยชน  บานบัว  หมูท่ี  ๑  
ตอกรมปาไม   ซ่ึงพลเมืองเลิกใชประโยชนรวมกันแลว  ดวยคะแนนเสียง  
เห็นชอบ  ๑1  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ทางผูอํานวยการกองการศึกษาไดแจงวา  ในปนี้เทศบาลตําบลบานบัวจะมีการ
จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลข้ึน  ประจําป  2561  โดยจะมีหนังสือแจงไปยังผูนํา
ทองถ่ิน  และจะมีการประชุมในวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2561  เพ่ือหารือถึง
กฎระเบยีบ  เวลา  10.00  น.  ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลบานบัว  การแตง
กายชุดสุภาพครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  เชิญทานเชิญทาน
จําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอตําหนิเรื่อง
การสงหนังสือรับสมัครนักกีฬา  ในหนังสือแจงวา  รับสมัครวันท่ี  13  
พฤศจิกายน 2561  แตหนังสือสงถึงสมาชิกฯ และผูนําทองท่ีเปนวันท่ี  15  



๑๐ 

 

พฤศจิกายน  2561  ก็ขอใหปรับปรุงเรื่องระยะเวลาการสงหนังสือดวยครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอปรึกษาเรื่องการท่ีรถบรรทุก
ดินของผูรับเหมา  ท่ีไดเขามาวิ่งในตําบลบานบัว  แลวกอใหเกิดความเสียหายแก
ถนน  ขอฝากใหทางเทศบาลตําบลบานบัวไดชวยดําเนินการแกปญหาในจุดนี้
ดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหนาฝายแบบแผนและสิ่งกอสรางไดชวยอธิบายเพ่ิมเติมหนอยครับ 

นายเดชา  แสงคําพันธ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเดชา     

แสงคําพันธ  ตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  ตอนนี้จังหวัดบุรีรัมยได

มีการประกาศผังเมืองรวม  การขุดดิน  ถมดิน  จะตองมาขออนุญาตท่ีเทศบาลฯ 
กอน  ตองขอฝากไปยังทานสมาชิกฯ และชาวบานท่ีพบเห็นเหตุการณเหลานี้  ท่ี
อาจกอใหเกิดปญหา  รบกวนแจงเขามายังเทศบาลตําบลบานบัว  ทางเทศบาล
ตําบลบานบัวจะไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบ  และดําเนินการตอไปใหครับ  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ การบรรทุกดินจะตองแจงใหเทศบาลไดรับทราบกอนทุกครั้ง  ดังนั้นหากสมาชิกฯ 
หรือชาวบาน  พบเห็นเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึนในตําบลบานบัว 
รบกวนแจงเขามายังเทศบาลฯ ไดเลยครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหม
ครบั  ทางผูรับเหมาไดแจงมาวาไดขออนุญาตถูกตองเปนท่ีเรียบรอยแลว  นั้นเม่ือ
เกิดความเสียหายข้ึน  จึงอยากใหทางกองชาง  และผูชวยนิติกร  ไดชวยแนะนํา
แนวทางการแกปญหาหนอยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหนาฝายแบบแผนและสิ่งกอสรางไดชวยอธิบายเพ่ิมเติมหนอยครบั 

นายเดชา  แสงคําพันธ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเดชา     

แสงคําพันธ  ตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  ทางผมจะขอหารือกับ

ทางผูชวยนิติกรณกอนนะครับ  วาจะมีมาตรการสําหรับดําเนินการอยางไร  ตาม 
พรบ.  การขุดดิน  ถมดิน  เม่ือไดมาตรการมาแลว  ผมก็จะสงหนังสือไปยังผูนํา
ชุมชนหมูบานตางๆ ใหทราบแนวทางครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  ขออนุญาตเพ่ิมเติมจากทาง
หัวหนาฝายแบบแผนและสิ่งกอสรางครับ  ในเบื้องตนตามท่ีทานจําเริญไดแจงวา 
ทางผูรับเหมาไดมีการกลาวอางวาไดขออนุญาตเปนท่ีเรียบรอยแลว  ก็ขอใหทาน
สมาชิกฯ หรือชาวบานไดขอเรียกดูใบอนุญาตดังกลาวเลย  หรือขอตรวจสอบ



๑๑ 

 

น้ําหนักบรรทุกวาเกินพิกัดท่ีอัตราไดกําหนดไวหรือไม  สําหรับมาตรการบังคับจะ
มีการเปรียบเทียบปรับ  หากยังมีการทําผิดตอก็จะมีการเขาไปสอบสวน  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ  อุพลรัมย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ไดมีชาวบานแจงมาวา  รถดูดสวม
ท่ีวิ่งใหบริการในเขตเทศบาลตําบลบานบัวนี้เก็บคาบริการไมเทากันท้ังสองเขต  
โดยอางวาเขตท่ี  1  เก็บ  100  บาท  แตเขตท่ี  2  เก็บ  150  บาท  ซ่ึง
ขอเท็จจริงเปนอยางไรก็จะไดไปแจงใหชาวบานไดทราบตอไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ คาบริการสําหรับดูดสวมนี้นาจะเปนการตกลงกันระหวางรถดูดสวมกับชาวบาน
มากกวานะครับ  เชญิทานรตินันทครับ 

นางสาวรตินันท  สุขลวน เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวรตินันท  

สุขลวน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  อยากทราบวาการเก็บ

คาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ  เก็บเปนรายเดือน  รายสามเดือน  หรือรายปคะ 
เพราะชาวบานสอบถามมาวา  ชวงนี้ยังไมมีเจาหนาท่ีเขาไปเก็บคาทําเนียมนี้เลย  
ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ เชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ  อุพลรัมย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ทางรถดูดสวมไดแจงมาวาในเขตท่ี  
2  ไดประมูลมาแพงกวาเขตท่ี  1  ผมจึงขอทราบวาเปนจริงหรือไม  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  โดยหลักการทางเทศบาลจะ
ออกเพียงแคคาธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอยนะครับ  สวนคาใชจายท่ี
รถดูดสวมเก็บแตละเขตไมเหมือนกัน  ผมวานาจะมีสาเหตุจากปริมาณการเก็บ
นะครับ  ปริมาณมากเก็บแพง  ปริมาณนอยก็เก็บถูกลงมาหนอย  อยาง
คาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะสําหรับท่ีเปนหางรานตางๆ  ก็จะเก็บแพงกวา
ชาวบานเชนเดียวกันครับ  เก็บตามปริมาณ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สําหรับเรื่องระยะเวลาการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ  ก็ขอฝากไปยัง
ฝายบริหารใหชวยกําชับดวยครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ความยากลําบาก
ในการเก็บคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะสวนหนึ่งก็คือ  มีชาวบานบางครัวเรือนท่ีไม
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ยอมจายเพราะวาอางวาไมไดท้ิงขยะ  ทางฝายบริหารเองก็อาจจะกําลังหาทาง
แกไข  เชน  มีการออกใบเสร็จสําหรับการชําระคาจัดเก็บขยะ  ระยะเวลาการ
จัดเก็บเปนรายเดือนหรือรายป  ดังนั้นหากเรามีมาตรฐานเปนแนวทางเดียวกัน  
ก็สามารถท่ีจะขับเคลื่อนตอไปไดครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ จุดไหนท่ีเปนขอบกพรองก็ขอฝากใหทางบริหารไดชวยแกไขดวยนะครับ  มีทาน
ใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขอเพ่ิมเติมเรื่องการ
เก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ  อยากใหระยะเวลาการจัดเก็บเปนมาตรฐาน
เดียวกันท้ังตําบล  โดยอาจจะตั้งเจาหนาท่ีสําหรับจัดเก็บคาธรรมเนียมการ
จัดเก็บขยะโดยเฉพาะเลย  อาจจะเก็บเปนรายเดือน  หรือรายป  ก็ขอใหกําหนด
เปนมาตรฐานเดียวกัน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ก็ขอฝากไปยังทางฝายบริหารไดดําเนินการแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนดวยนะครับ  
มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถาไมมีในวันนี้ก็ตองขอขอบคุณ
คณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  และเจาหนาท่ีทุกทานท่ีรวมประชุมในวันนี้  ขอปด
ประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
********************** 

 
( ลงชื่อ )             ผูจดบันทึกการประชุม 
     ( นางธัญรัศม  พีระพัฒนากรณ ) 

             เลขานุการสภาฯ 
 

( ลงชื่อ )         ผูตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 ( นายธัญญา  ประวรรณรัมย ) ประธานกรรมการ 

 

  ( นางสาวรตินันท  สุขลวน ) กรรมการ 

 

 ( นายธุรกิจ  อุพลรัมย )  เลขานุการ 


