
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

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

ผูเขารวมประชุม  ๑๒  คน 

ผูมาประชุม  ๑๒  คน 

ผูไมมาประชุม    -   คน 

สมาชิกสภาฯ ผูมาประชุม 

๑. นายวิสิฐศักดิ์   ตาประโคน  ประธานสภาฯ เทศบาล ต.บานบัว 

๒. นายเกษม   ศรีรัตน   รองประธานสภาฯ เทศบาล ต.บานบัว 

๓. นายจําเริญ   ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๔. นายติ๋ง   สารรัมย   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๕. นางสาวรตินันท  สุขลวน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๖. นายราเมศ   ไชยโย   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๗. นายสมชาย   เท่ียงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๘. นายอุกฤษฎ   สุขเสน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๙. นายธัญญา   ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๐. นายธุรกิจ   อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๑. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๒. นายสิทธิศักดิ์   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๓. นายใจเพชร   สราญบุรุษ  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บานบัว 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายกิตติพงษ   รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

๒. นายเชิดศักดิ์   ผจวบโชค  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

๓. นายนพอนันต   พะยุดรัมย  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

๔. นายฉัตรชัย   ศรีพนม   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ต. บานบัว 

๕. นายลําไย   ศรีพนม   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ต. บานบัว 

๖. นางนงลักษณ   เขียมรัมย  รองปลัดเทศบาล  ต. บานบัว 

๗. นางกัญจนรัชต    ธนาวัฒนภิญโญ  ผูอํานวยการกองคลัง 

๘. นางสุภาภรณ   จะนันท   หัวหนาฝายอํานวยการ เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บัว



๒ 

 

๙. นายณภัทร   โฆษิตอัมพรเสนีย  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

๑๐. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๑๑. นางสาวณฐอร   มุงมี   หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 

๑๒. นางนรารัตน   ยืนยง   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

๑๓. นางสาวประพัฒนศร ประวันรัมย  ผช.จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๔. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช.จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกมาประชุม  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมนะครับ  ในวันนี้มีเกียรติ

บัตรสําหรับการเขารับการอบรมของสมาชิกสภาสวนทองถ่ิน  โดยผมจะมอบให

ทานรองประธานสภาฯ เปนผูมอบครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย   

ท่ี  ๑  ( ครั้งท่ี  ๑ ) ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗ วันศุกรท่ี  ๒๑  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรองนะ

ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จส้ิน 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

 ๑ .  เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บัว



๓ 

 

นายกเทศมนตรีฯ ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  บัดนี้  ถึงเวลาท่ี

คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลบานบัว  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานบัวอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานบัว  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุก

ทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ดังตอไปนี้ 

๑. สถานะการคลัง 

๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป 

 ในปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  

๒๕๕๗  เทศบาลตําบลบานบัวมีสถานะการเงินดังนี้ 

 ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗   

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  ๒๗,๖๔๓,๒๑๔.๒๖  บาท 

 ๑.๑.๒ เงินสะสม  ๙,๐๙๖,๙๔๙.๔๒  บาท 

 ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม  ๘,๐๖๖,๐๒๔.๘๐  บาท 

 ๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 

จํานวน .........-..........โครงการ    รวม  …………-…………  บาท 

 ๑ . ๑ . ๕  ร า ยก า ร ท่ี ไ ด กั น เ งิ น ไ ว โ ด ยยั ง ไ ม ไ ด ก อห นี้ ผู ก พั น           

จํานวน ……-……… โครงการ  รวม  …………-…………  บาท 

         ๑.๒ เงินกูคงคาง  ……………-………………  บาท  

๒. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

(๑) รายรับจริงท้ังสิ้น  ๒๙,๔๙๒,๐๕๑.๒๓.-  บาท  ประกอบดวย 

 หมวดภาษีอากร          ๑,๑๔๑,๑๕๐.๒๑  บาท 

 หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต   ๖๓,๕๔๑.๖๐  บาท 

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน   ๑๑๘,๓๓๐.๒๓  บาท 

 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย        - บาท 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       ๑๗๔,๙๗๙.๔๐ บาท 

 หมวดรายไดจากทุน           - บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร        ๑๒,๖๒๖,๗๕๔.๗๙ บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป      ๑๕,๓๖๗,๒๙๕ บาท 

(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   ๑๖,๖๙๖,๙๖๐  บาท 

        (๓) รายจายจรงิจํานวน  ๒๔,๔๒๓,๓๗๓.๙๖  บาท  ประกอบดวย 

 งบกลาง             ๑,๔๙๑,๓๙๘.๐๒ บาท 

เท
ศบ
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ตาํ
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๔ 

 

 งบบุคลากร  ( หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางชั่วคราว )

               ๙,๐๐๙,๑๑๖ บาท 

 งบดําเนินงาน ( หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  และหมวดคา

สาธารณูปโภค )            ๖,๕๘๔,๕๕๙.๙๔ บาท 

 งบลงทุน  ( หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง )  

              ๓,๗๘๑,๓๐๐ บาท 

 งบรายจายอ่ืน  ( หมวดรายจายอ่ืน )   - บาท 

 งบเงินอุดหนุน  ( หมวดเงินอุดหนุน )        ๓,๕๕๗,๐๐๐ บาท 

        (๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 

                ๑๒,๕๖๙,๘๖๐  บาท 

        (๕) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีจํานวน  - บาท 

๓. งบเฉพาะการ 

        ประเภทกิจการ............-............... กิจการ..........-.............. 

ปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  มีรายรับจริง  …………-………..….  

บาท  รายจายจริง  ..…..…..-……….  บาท 

      กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ   

         จํานวน ....………-……….  บาท 

      ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    

         จํานวน ....………-……….  บาท

      กําไรสุทธิ  จํานวน ....………-……….  บาท 

      เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ณ วันท่ี ...................................

         จํานวน ....………-……….  บาท 

    ทรัพยจํานํา  จํานวน ....………-……….  บาท 

รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป 2556 

ประมาณการ 

ป 2557 

ประมาณการ 

ป 2558 

รายไดจัดเก็บเอง    

    หมวดภาษีอากร 657,926.19 785,500 1,385,500 

    หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  

และใบอนุญาต 

47,104.20 98,800 133,800 

    หมวดรายไดจากทรัพยสิน 266,465.92 200,000 300,000 

    หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและการพาณิชย 

- - - เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บัว
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รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2556 

ประมาณการ  

2557 

ประมาณการ  

2558 

จายจากงบประมาณ    

    งบกลาง 1,196,195 2,758,840 2,739,420 

    งบบุคลากร  ( หมวด

เงินเดือน คาจางประจํา และ

คาจางช่ัวคราว ) 

9,399,001 12,506,340 14,019,040 

    งบดํ า เ นิ น ง าน   (  หมวด

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และ

หมวดคาสาธารณูปโภค )   

10,665,302.47 14,963,420 14,651,540 

    งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 

4,720,550.06 5,885,400 6,674,800 

    งบรายจายอ่ืน  ( หมวด

รายจายอ่ืน ) 

12,000 15,000 15,000 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป 2556 

ประมาณการ 

ป 2557 

ประมาณการ 

ป 2558 

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 203,864 240,700 280,500 

    หมวดรายไดจากทุน - - - 

    รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,175,360.31 1,325,000 2,099,800 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรร

ใหองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 21,297,075.85 17,498,000 19,532,000 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลว

จัดสรรใหองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น 

21,297,075.85 17,498,000 19,532,000 

ราย ได ท่ี รั ฐบาล อุดหนุน ให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   

    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 14,360,507 21,000,000 20,000,000 

    รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุน

ใหองคกรปกครองสวน 

    5ทองถิ่น 

14,360,507 21,000,000 20,000,000 

รวม 36,832,943.16 39,823,000 41,631,800 

เท
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗  ของเทศบาลตําบลบานบัว  อําเภอเมือง

บุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป  

    แผนงานบริหารท่ัวไป 13,631,540 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 270,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 10,177,540 

    แผนงานสาธารณสุข 2,108,500 

    แผนงานสังคมสงเคราะห 1,935,300 

    แผนงานเคหะและชุมชน 8,157,000 

    แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 305,000 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

1,320,000 

ดานการเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 

    แผนงานการเกษตร 987,500 

    แผนงานการพาณิชย - 

ดานการดําเนินงานอ่ืน  

    แผนงานงบกลาง 2,739,420 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 41,631,800 

 
 
 
 
 
 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2556 

ประมาณการ  

2557 

ประมาณการ  

2558 

    งบเงินอุดหนุน  ( หมวดเงิน

อุดหนุน ) 

2,571,056 3,694,000 3,532,000 

รวมจายจากงบประมาณ 28,564,104.53 39,823,000 41,631,800 

เท
ศบ
าล
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รายจายตามงานและงบรายจายเทศบาลตําบลบานบัว  อําเภอเมือง

บุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

    งบกลาง 

งบ                                                                                   

งาน 
งานงบกลาง 

งบกลาง  

    งบกลาง     2,739,420 

    บําเหน็จ / บํานาญ - 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

งบ 

งาน 

งานบริหาร

ท่ัวไป 

งานบริหารงาน

คลัง 
รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) 2,624,640 - 2,624,640 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) 4,166,400 2,078,000 6,244,400 

งบดําเนินงาน    

    คาตอบแทน 1,132,000 155,000 1,287,000 

    คาใชสอย 1,580,000 320,000 1,900,000 

    คาวัสดุ 780,000 160,000 940,000 

    คาสาธารณูปโภค 415,000 5,000 420,000 

งบลงทุน    

    คาครุภัณฑ 150,000 30,500 180,500 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 

งบรายจายอ่ืน    

    รายจายอ่ืน     15,000 - 15,000 

งบเงินอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน 20,000 - 20,000 

รวม 10,883,040 2,748,500 13,631,540 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบ                                                 

งาน 

งานปองกันภัยฝายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

 

งบบุคลากร   

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) - - 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) - - 
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แผนงานการศึกษา 

งบ 
 

งาน 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

งานระดับกอน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) - - - 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) 2,346,000 - 2,346,000 

งบดําเนินงาน    

    คาตอบแทน 43,800 - 43,800 

    คาใชสอย 716,000 1,641,800 2,357,800 

    คาวัสดุ 260,000 1,871,940 2,131,940 

    คาสาธารณูปโภค 166,000 - 166,000 

งบลงทุน    

    คาครุภัณฑ  -  

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 

งบรายจายอ่ืน    

    รายจายอ่ืน     - - - 

งบเงินอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน - 3,132,000 3,132,000 

รวม 3,531,800 6,645,740 10,177,540 

งบ                                                 

งาน 

งานปองกันภัยฝายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

 

งบดําเนินงาน   

    คาตอบแทน - - 

    คาใชสอย 270,000 270,000 

    คาวัสดุ - - 

    คาสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน   

    คาครุภัณฑ - - 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 

งบรายจายอ่ืน   

    รายจายอ่ืน     - - 

งบเงินอุดหนุน   

    เงินอุดหนุน - - 

รวม 270,000 270,000 
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แผนงานสาธารณสุข 

งาน 

 

 

งบ 

งานบริหาร

ท่ัวไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

งาน

โรงพยาบาล 

งานบริการ

สาธารณสุข

และงาน

สาธารณสุข

อ่ืนๆ 

รวม 

งบบุคลากร     

    เงินเดือน (ฝาย

การเมือง) 

- - - - 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 546,000 - - 546,000 

งบดําเนินงาน     

    คาตอบแทน 51,000 - - 51,000 

    คาใชสอย 885,000 120,000 - 1,005,000 

    คาวัสดุ 30,000 - 200,000 230,000 

    คาสาธารณูปโภค 1,000 - - 1,000 

งบลงทุน     

    คาครุภัณฑ 5,500 - - 5,500 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - - 

งบรายจายอ่ืน     

    รายจายอ่ืน     - - - - 

งบเงินอุดหนุน     

    เงินอุดหนุน - - 270,000 270,000 

รวม 1,518,500 120,000 470,000 2,108,500 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

งาน 

งบ 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ 

สังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) - - - 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) 1,028,000 - 1,028,000 

งบดําเนินงาน    

    คาตอบแทน 75,000 - 75,000 

    คาใชสอย 270,000 360,000 630,000 

    คาวัสดุ 125,000 - 125,000 

    คาสาธารณูปโภค 1,000 - 1,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

                            งาน 

งบ 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชมุชน 

งานไฟฟาถนน รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) - - - 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) 878,000 - 878,000 

งบดําเนินงาน    

    คาตอบแทน 71,000 - 71,000 

    คาใชสอย 400,000 - 400,000 

    คาวัสดุ 350,000 - 350,000 

    คาสาธารณูปโภค 1,000 - 1,000 

งบลงทุน    

    คาครุภัณฑ 3,188,000 - 3,188,000 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - 3,269,000 3,269,000 

งบรายจายอ่ืน    

    รายจายอ่ืน     - - - 

งบเงินอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน - - - 

รวม 4,888,000 3,269,000 8,157,000 

 

 

 

งาน 

งบ 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ 

สังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห 

รวม 

งบลงทุน    

    คาครุภัณฑ 26,300 - 26,300 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 

งบรายจายอ่ืน    

    รายจายอ่ืน     - - - 

งบเงินอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน - 50,000 50,000 

รวม 1,525,300 410,000 1,935,300 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

                  งบ                                      

งาน 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งานศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่น 
รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) - - - 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) - - - 

งบดําเนินงาน    

    คาตอบแทน - - - 

    คาใชสอย 430,000 760,000 1,190,000 

    คาวัสดุ 100,000 - 100,000 

    คาสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน    

    คาครุภัณฑ - - - 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 

งบรายจายอ่ืน    

    รายจายอ่ืน     - - - 

                          งบ                                                      

งาน 

งานสงเสริมสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชน 
รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) - - 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) - - 

งบดําเนินงาน   

    คาตอบแทน - - 

    คาใชสอย 275,000 275,000 

    คาวัสดุ - - 

    คาสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน   

    คาครุภัณฑ - - 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 

งบรายจายอ่ืน   

    รายจายอ่ืน     - - 

งบเงินอุดหนุน   

    เงินอุดหนุน 30,000 30,000 

รวม 305,000 305,000 
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แผนงานการเกษตร 

                         งบ                                                      

งาน 
งานสงเสริมการเกษตร รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดือน  ( ฝายการเมือง ) - - 

    เงินเดือน  ( ฝายประจํา ) 352,000 352,000 

งบดําเนินงาน   

    คาตอบแทน 15,000 15,000 

    คาใชสอย 530,000 530,000 

    คาวัสดุ 85,000 85,000 

    คาสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน   

    คาครุภัณฑ 5,500 5,500 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 

งบรายจายอ่ืน   

    รายจายอ่ืน     - - 

งบเงินอุดหนุน   

    เงินอุดหนุน - - 

รวม 987,500 987,500 

 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว   เขตท่ี  ๒  ตอง

ขอขอบพระคุณทางผูบริหารและคณะฯ ท่ีไดเตรียมเอกสารไวใหสมาชิกฯ ได

ศึกษารายละเอียด  ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  

พ.ศ.  2557  เทศบาลตําบลบานบัวมีสถานะการเงิน  รวมท้ัง  3  สวน  คือ  

44,806,188.48  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  ๒๕๕๗  มีรายรับ

จริงท้ังสิ้น  ๒๙,๔๙๒,๐๕๑.๒๓  บาท  เทศบาลฯ ของเรามีรายไดท่ีสามารถ

                  งบ                                      

งาน 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งานศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่น 
รวม 

งบเงินอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน - 30,000 30,000 

รวม 530,000 790,000 1,320,000 
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นําไปใชจายไดจริงไมใชนอยๆ เลยนะครับ  และในปงบประมาณ  พ.ศ.  2558  

เทศบาลตําบลบานบัวไดประมาณการายรับไวจํานวน  41,631,800  บาท  ใน

สวนงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไวจํานวน  41,631,800  บาท  

ซ่ึงสามารถประมาณการไดอยางสมดุล  และขอชื่นชมท่ีสามารถจัดทํารางฯ ให

สามารถอานไดงายมาก  ผมขออนุญาตตั้งเปนขอสังเกตคือ  งบประมาณป  

๒๕๕๗  ท่ีจะสิ้นสุดลงในวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  เปรียบเทียบกับ

งบประมาณป  ๒๕๕๘  นั้น  เม่ือทานสมาชิกฯ เปดไปหนาท่ี  ๗  จะเปนเรื่อง

ของ   

แผนงานบริหารท่ัวไป  เพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๕๗  อยู  ๖๖๑,๕๐๐  บาท   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ลดลงจากป  ๒๕๕๗  อยู  ๙๐,๕๐๐  

บาท   

แผนงานการศึกษา  ลดลงจากป  ๒๕๕๗  อยู  ๖๔๗,๘๘๐  บาท   

แผนงานสาธารณสุข  เพ่ิมข้ึนจากป  ๒๕๕๗  อยู  ๗๔๙,๗๐๐  บาท   

แผนงานสังคมสงเคราะห  ลดลงจากป  ๒๕๕๗  อยู  ๔๐,๗๐๐  บาท   

แผนงานเคหะและชุมชน  เพ่ิมข้ึนจากป  ๒๕๕๗  อยู  ๑,๔๙๑,๙๐๐  บาท   

แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน  ลดลงจากป  ๒๕๕๗  อยู  ๕๐,๐๐๐  

บาท   

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ลดลงจากป  ๒๕๕๗  อยู  

๑๑๐,๐๐๐  บาท   

แผนงานการเกษตร  ลดลงจากป  ๒๕๕๗  อยู  ๑๓๑,๓๐๐  บาท   

แผนงานงบกลาง  ลดลงจากป  ๒๕๕๗  อยู  19,420  บาท   

อีกท้ังงบประมาณในแตละกองของเทศบาล  ซ่ึงผมอยากใหแตละกองไดอธิบาย

ในท่ีประชุมแหงนี้  โดยใหสมาชิกฯ เปดไปท่ี 

หนา  ๗๐  และเปรียบเทียบระหวางป  ๒๕๕๗  และ  ๒๕๕๘  ประเภท

เงินเดือน  ( ฝายประจํา )   

ขอ  ๒  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล  ป  ๒๕๕๘  ตั้งจายไวท่ี  

๘๕,๒๐๐  บาท  ในป  ๒๕๕๗  ตั้งจายไวท่ี  ๒๓๙,๒๐๐  บาท   

ขอ  ๕  เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา  ป  ๒๕๕๘  ตั้งจายไว ท่ี  

๘๐,๐๐๐  บาท  ในป  ๒๕๕๗  ตั้งจายไวท่ี  ๘๑,๕๐๐  บาท   

และอ่ืนๆ ทําไมจึงลดหรือเพ่ิมข้ึนเทานี้   

ในหนาท่ี  ๗๑   เท
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ขอท่ี  ๗  เ งินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ป  ๒๕๕๘  ตั้งจายไว ท่ี  

๕๐,๐๐๐  บาท  ในป  ๒๕๕๗  ตั้งจายไวท่ี  ๕๘๖,๘๐๐  บาท   

เม่ือรวมงบประมาณในขอ  ๒, ๕, ๗  ของป  ๒๕๕๘  แลวจะอยูท่ี  ๒๑๕,๒๐๐  

บาท  เม่ือเปรียบเทียบกับป  ๒๕๕๗  ท่ี  ๙๐๗,๕๐๐  บาท  ทําไมจึงลดลง  

ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ใน

ข้ันรับหลักการนี้ควรจะเปนการพิจารณาในภาพกวางๆ  วาไดมีการต้ังงบประ

มาครอบคลุมในหลักการและเหตุผลหรือไม  การชี้แจงทีละประเด็นจึงยังไมควร

อยูในข้ันรับหลักการนี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ในข้ันตอนนี้ควรจะพิจารณาในภาพกวางๆ กอนนะครับ  สวนการลง

รายละเอียดชี้แจงทีละประเด็นนั้นจะอยูในข้ันตอนของการแปรญัตติ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขออนุญาตแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับงบประมาณท่ีไดรับการโอนมานั้น  ควรท่ีจะไปถึงภาค

ประชาชนมากกวาหรือไม  ป  ๒๕๕๗  ในสวนของสํานักปลัด  งบดําเนินการตั้ง

ไว  ๘๐๐,๐๐๐  บาทเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  แตในป  

๒๕๕๘  หนาท่ี  ๗๑  ขอ  ๑.๑  เพ่ิมข้ึนมาเปน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ผมอยาก

ทราบวาเปนคาใชจายในสวนใดทําไมจึงเพ่ิมข้ึน  และในสวนของคาเชาบานท่ี

เพ่ิมข้ึนก็เชนกันแตจะมีบางกองท่ียังไมเพ่ิม  โดยสวนใหญจะเพ่ิมข้ึนทุกกอง  ซ่ึง

จะนําไปอภิปรายในข้ันของการแปรญัตติ  ผมจึงขอตั้งเปนขอสังเกตและขอ

สงสัยไวเพียงเทานี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ   

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถาไมมีผมก็จะขอมตินะครับ  

สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ข้ันรับหลักการกรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง            

ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 

เท
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บล
บัว



๑๕ 

 

 ๒. การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ในข้ันแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ในข้ันแปรญัตติ  ใหสมาชิกฯ เสนอมานะครับ

วาจะเลือกคณะกรรมการฯ ก่ีทาน  อยางนอย  ๓  ทานแตไมเกิน  ๗  ทาน  

เชิญทานธุรกิจครับ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ านบัว   เขต ท่ี   ๒  ขอเสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติ  ๕  ทานครับ  ขอบคุณครับ 

  ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายธัญญา   ประวรรณรัมย 

  ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายจําเริญ ประโลมรัมย 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ  ๑ – ๓  ไมมี

นะครับ  ตามท่ีสมาชิกเสนอมา  และผูรับรองถูกตองก็มีคณะกรรมการแปร

ญัตติ  ๕  ทาน  เพราะฉะนั้นใหสภาฯ เสนอชื่อข้ึนมาวาจะเลือกใครเปน

คณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญทานสิทธิศักดิ์ครับ 

นายสิทธิศักดิ์  เนาวสุข เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายสิทธิศักดิ์   

เนาวสุขสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอ  นายธุรกิจ          

อุพลรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

  ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายธัญญา   ประวรรณรัมย 

  ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายพิเชฐ เข็มเพชร 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายธุรกิจ  อุพลรัมย  เปน

คณะกรรมการแปรญัตติกรุณายกมือครับ  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  ดวยคะแนน

เสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๒  เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญทานราเมศ   

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอเสนอนายจําเริญ   

ประโลมรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

  ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายอุกฤษฎ สุขเสน 

  ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายสมชาย เท่ียงเจริญ เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บัว



๑๖ 

 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายจําเริญ  ประโลมรัมย  เปน

คณะกรรมการแปรญัตติกรุณายกมือครับ  ขอบคุณครับ    

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายจําเริญ  ประโลมรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  ดวย

คะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๒  

เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญทานธุรกิจครับ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอนาย

อุกฤษฎ  สุขเสน  เปนคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

   

ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายราเมศ ไชยโย 

  ผูรับรองคนท่ี  ๒  นางสาวรตินันท  สุขลวน 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายอุกฤษฎ  สุขเสน  เปน

คณะกรรมการแปรญัตติกรุณายกมือครับ  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายอุกฤษฎ  สุขเสน  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  ดวยคะแนน

เสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๒  เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญทานพิเชฐครับ 

นายพิเชฐ  เข็มเพชร เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายพิเชฐ       

เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอนาย

สมชาย  เท่ียงเจริญ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

  ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายสิทธิศักดิ์ เนาวสุข 

  ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายติ๋ง  สารรัมย 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายสมชาย  เท่ียงเจริญ  เปน

คณะกรรมการแปรญัตติกรุณายกมือครับ  ขอบคุณครับ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายสมชาย  เ ท่ียงเจริญ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ            

ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง    

๒  เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญทานติ๋งครับ เท
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๑๗ 

 

นายติ๋ง  สารรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายนายติ๋ง     

สารรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอเสนอ  นาย

ธัญญา  ประวรรณรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

  ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายธุรกิจ อุพลรัมย 

  ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายสิทธิศักดิ์ เนาวสุข 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายธัญญา  ประวรรณรัมย  เปน

คณะกรรมการแปรญัตติกรุณายกมือครับ  ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  สมาชิกฯ ไดเสนอชื่อคณะกรรมการแปร

ญัตติมา  ๕  ทาน  คือ   

นายธุรกิจ  อุพลรัมย   

นายจําเริญ  ประโลมรัมย   

นายอุกฤษฎ  สุขเสน   

นายสมชาย  เท่ียงเจริญ   

นายธัญญา  ประวรรณรัมย   

 ก็ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติประชุมกันเพ่ือใหทานไดแตงตั้งประธานฯ    

รองประธานฯ  เลขานุการฯ  กันกอนนะครับ  ขอพักการประชุม  ๑๐  นาที

ครับ 

 

------  พัก  ๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐  น.  ------ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๐  น. 

ประธานสภาฯ เขาสูการประชุมตอนะครับ  เชิญทานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอบคุณทุกทาน

ท่ีแตงตั้งคณะกรรมการฯ ท้ัง  ๕  ทาน  เพ่ือท่ีจะไดทําการแปรญัตติเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จากการปรึกษาหารือ

ของคณะกรรมการฯ  ไดกําหนดให 

  นายธัญญา  ประวรรณรัมย เปนประธานฯ 

  นายธุรกิจ  อุพลรัมย   เปนรองประธาน 

นายอุกฤษฎ  สุขเสน  เปนเลขานุการฯ เท
ศบ
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๑๘ 

 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย  เปนกรรมการฯ 

นายสมชาย  เท่ียงเจริญ    เปนกรรมการฯ 

สมาชิกฯ ทานใดตองการแปรญัตติสามารถเสนอคําแปรญัตติดวยเอกสารหรือ

วาจาก็ไดครับ  สําหรับเวลารับคําแปรญัตติ  เริ่มตั้งแตวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  

พ.ศ.  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  หรือตั้งแตรับหลักการเปนตนไป  ถึงวันท่ี  

๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๖.๐๐  น.  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ฝากไปยังสมาชิกฯ ทานใดท่ีตองการแปรญัตติใหดําเนินการในวันและเวลา

ดังกลาวนะครับ  ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติจะประจําอยู ท่ีเทศบาลตําบล  

บานบัวนี้ครับ 

 ๓. เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  

๒๕๕๗  ( ครั้งท่ี  ๑๐ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ตามท่ีเทศบาล

ตําบลบานบัว  ไดตรารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ไปแลวนั้น  เนื่องดวยงบประมาณท่ีตั้งจายไวใน

แผนงานเคหะและชุมชน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค  ขอ  ๑.๔๓  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  

ตั้งจายไว  ๒๖๓,๐๐๐  บาท  ไมเพียงพอกับคาใชจาย  เพ่ือใหเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

ทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  ๓  พ.ศ.  ๒๕๔๗   ขอ  ๒๗  

การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทํา

ใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจาย  เปนรายการใหมให

เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  ดังนั้นจึงขอใหสภาพิจารณาอนุมัติโอน

งบประมาณเปนเงินจํานวน  ๔๓๗,๐๐๐  บาท  รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 โอนลด   

๑. แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบดําเนินการ  หมวดคาใช

สอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

อ่ืนๆ  โครงการเพ่ิมศักยภาพคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล  งบประมาณอนุมัติ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณกอนโอน  

๑๓๗,๕๘๐  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลัง

โอน  ๗,๕๘๐  บาท 
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๑๙ 

 

๒. แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน  งบดําเนินการ  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจาย

เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืนๆ  รายการ

คาใชจายในการจัดงานประเพณีตางๆ  งบประมาณอนุมัติ  ๗๐๐,๐๐๐  บาท  

งบประมาณกอนโอน  ๑๙๕,๐๐๐  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด  ๑๙๕,๐๐๐  

บาท  งบประมาณหลงัโอน  ๐  บาท 

๓. แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร  งบดําเนินการ  หมวดคาใช

สอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

อ่ืนๆ  โครงการพัฒนาบุคลากรในการสงเสริมการเกษตร  ( เกษตรหมูบาน )  

งบประมาณอนุมัติ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณกอนโอนลด  ๗๔,๕๕๕  

บาท  จํานวนเงินท่ีโอน  ๑๒,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  ๖๒,๕๕๕  

บาท 

๔. แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร  งบดําเนินการ  หมวดคาใช

สอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

อ่ืนๆ  โครงการสงเสริมการผลิตขาวพันธุดี  งบประมาณอนุมัติ  ๑๐๐,๐๐๐  

บาท  งบประมาณกอนโอน  ๑๐๐ ,๐๐๐  บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด  

๑๐๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  ๐  บาท 

โอนเพ่ิม 

๑. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง  ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  

รายการคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  งบประมาณอนุมัติ  

๒๖๓,๐๐๐  บาท  งบประมาณกอนโอน  ๒๖๓,๐๐๐  บาท  จํานวนเงินท่ีโอน

เพ่ิม  ๔๓๗,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  ๗๐๐,๐๐๐  บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธุรกิจครับ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ตามท่ีทานนายกฯ ได

ชี้แจงถึงความจําเปนในการอนุมัติโอนงบประมาณ  กระผมรูสึกยินดีท่ีทานได

เล็งเห็นถึงความเดือดรอนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานบัว  

โดยเฉพาะเสนทางสัญจรตามหมูบานซ่ึงเปนสิ่งสําคัญ  ก็ขอใหสมาชิกฯ ทุกทาน

พิจารณาวาหมูใดมีความจําเปนท่ีตองเรงดําเนินการซอมแซมกอนเปนอันดับ

แรกครับ  ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ

  

มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถาไมมีผมก็จะขอมตินะครับ  

สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ( ครั้งท่ี  ๑๐ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  

( ครั้งท่ี  ๑๐ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  

๑๑  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมมีเรื่องท่ี

อยากจะฝากใหทานเลขาฯ ไดบรรจุลงในการประชุมสภาฯ ครั้งตอไป  คือเรื่อง

ของ  สปสช.  ซ่ึงคณะกรรมการของกองทุนสงเสริมสุขภาพตําบล  โดยมีทาน

นายกฯ เปนประธานฯ  ทานปลัดฯ เปนเลขาฯ  จะหมดวาระในวันท่ี  ๓๐  

กันยายน  ๒๕๕๗  ตามระเบียบใหม   หลังจากนั้นจึงจะมีการแตงตั้ ง

คณะกรรมการฯ ข้ันมาใหม  ตามระเบียบใหมของ  สปสช.  นั้น  จะมีทาน

นายกฯ เปนประธานฯ เหมือนเดิม  ผูทรงคุณวุฒิก็จะเปนรองประธานฯ  

คณะกรรมการจากหนวยบริการซ่ึงก็คือ  รพสต.  จาก  อสม.  ๒  คน  จากภาค

ประชาชนซ่ึงประกอบดวยผูนํากลุมตางๆ  ๕  คน  และมาจากสภาฯ  ๒  คน  

คณะกรรมการชุดใหมนี้จะมีวาระการดํารงตําแหนง  ๔  ป  จากเดิม  ๒  ป  จึง

ขอเรียนใหทานประธานฯ ไดบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมครั้งตอไปดวย

ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถาไมมีผมขอนัดประชุมครั้งตอไป  

วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  หองประชุมสภา

เทศบาลตําบลบานบัว  สําหรับวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแลวผมขอปด

ประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

********************** 
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( ลงชื่อ )  ใจเพชร  สราญบุรุษ  ผูจดบันทึกการประชุม 

    ( นายใจเพชร  สราญบุรุษ ) 

                เลขานุการสภาฯ 

 

 

 

( ลงชื่อ )  วิสิฐศักดิ์  ตาประโคน   ผูตรวจรายงานการประชุม 

      ( นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  
 ( นายธัญญา  ประวรรณรัมย ) ประธานกรรมการ 

 

  
  ( นางสาวรตินันท  สุขลวน ) กรรมการ 

  
  ( นายธุรกิจ  อุพลรัมย )  เลขานุการ 
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