
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒560 

วันจันทรท่ี  ๑๕  สิงหาคม  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. บานบวั 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายกิตติพงษ   รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 
๒. นายเชิดศักดิ์   ผจวบโชค  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 
๓. นายนพอนันต   พะยุดรัมย  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 
๔. นายฉัตรกุล   ศรีพนม   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ต. บานบัว 
๕. นายพิสิทธิ์   ธณเตชทัต  ปลัดเทศบาลตําบลบานบัว 
๖. นางธัญณีย   ชัยจริยาพงศ  ผูอํานวยการกองคลัง 
๗. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๘. นายณภัทร   โฆษิตอัมพรเสนีย  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๙. นายเดชา   แสงคําพันธ  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
๑๐. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ในวันนี้สมาชิกฯ เขารวมประชุม  ๑๒  ทาน  ถือวาครบองคประชุมครับ 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว สมัยประชุมสามัญ      
สมัยท่ี  ๒  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๐  วันพุธท่ี  7  
มิถุนายน  ๒๕60 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง     
นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม 

๓.๑ เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ในหมวดครุภัณฑ  
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัวทุกทาน  เนื่องจาก
รายการครุภัณฑท่ีมีการโอนงบประมาณเพ่ิมเหลานี้  งบประมาณไมไดตั้งจายไว
ในเทศบัญญัติ  จึงจําเปนตองโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือในครุภัณฑท่ีมีความ
จําเปน  ดังนี้ 

 โอนเพ่ิม  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ   
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

๑. จัดซ้ือเครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก  (Inkjet)  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก  (Inkjet)  
จํานวน  2  เครื่อง  เครื่องละ  7,900  บาท  เปนเงิน  15,800  บาท  ( 
ราคาตามทองตลาด )  งบประมาณไมไดตั้งจายไว  โอนเพ่ิมครั้งนี้  15,800.

 -

  
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  23,700.-  บาท  ( สํานักปลัด ) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ   

ประเภทคาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   
1. จัดซ้ือไฟแวบ  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือไฟแวบ  จํานวน  2  เครื่องๆ 

ละ  25,000  บาท  เปนเงิน  50,000 บาท  ( สํานักปลัด ) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดคา
ครุภัณฑ   

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
๑. จัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร 

จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงิน  120,000  บาท  ( ราคาตามทองตลาด )  
งบประมาณไมไดตั้งจายไว  โอนเพ่ิมครั้งนี้  120,000.-  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  120,000.-  บาท  ( กองคลัง ) 



๓ 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ   
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

๑ .  จัด ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับประมวลผล แบบท่ี 2           
( จอภาพขนาดไมนอยกวา  19 นิ้ว )  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบท่ี 2  ( จอภาพขนาดไมนอยกวา  19 
นิ้ว )  จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงิน  30,000  บาท  ( ราคาตามทองตลาด )  
งบประมาณไมไดตั้งจายไว  โอนเพ่ิมครั้งนี้  30,000 บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  30,000.-  บาท  ( กองชาง ) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ลงทุน  หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
๑. โครงการลานจอดรถแบบมีหลังคา  เพ่ือจายเปนคากอสราง

โครงการลานจอดรถแบบมีหลังคา  เปนเงิน  250,000  บาท  งบประมาณ
ไมไดตั้งจายไว  โอนเพ่ิมครั้งนี้  250,000 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
250,000.-  บาท  ( กองชาง )  

โอนลด 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบดําเนินงาน  หมวด
คาตอบแทน 

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน  595,๐๐๐.-  บาท  โอนลดครั้งนี้  1๕,
8๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  579,2๐๐.-  บาท ( สํานักปลัด ) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบดําเนินงาน  หมวด
คาตอบแทน 

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน  579,2๐๐.-  บาท  โอนลดครั้งนี้  
50,0๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  529,2๐๐.-  บาท             
( สํานักปลัด ) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบดําเนินงาน  หมวด
คาตอบแทน 

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน  529,2๐๐.-  บาท  โอนลดครั้งนี้  
120,0๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  409,2๐๐.-  บาท           
( สํานักปลัด ) 



๔ 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบดําเนินงาน  หมวด
คาตอบแทน 

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน  509,2๐๐.-  บาท  โอนลดครั้งนี้  
30,0๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  379,2๐๐.-  บาท             
( สํานักปลัด ) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบดําเนินงาน  หมวดคาใช
สอย 
 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการเพ่ิมศักยภาพคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  
400,0๐๐.-  บาท  โอนลดครั้งนี้  250,0๐๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน  150,0๐๐.-  บาท  ( สํานักปลัด ) 

 ขอบคุณครับ 

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  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานธัญญา
ครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  เพ่ือเพ่ิมเติมใน
รายละเอียดตางๆ ของรายการโอนงบประมาณเพ่ิม  ขอใหหัวหนาแตละกองได  
อธิบายรายละเอียดความจําเปนเพ่ิมเติม  รวมถึงโครงการลานจอดรถแบบมี
หลังคา  ใหสมาชิกฯ ไดรับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยครับ  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญหัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางครับ 

นายเดชา  แสงคําพันธ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายเดชา  
แสงคําพันธ  ตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  กองชางมีการโอน
งบประมาณ  2  รายการ  คือ   



๕ 

 

1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2  ( จอภาพขนาดไมนอยกวา  19 นิ้ว )  จํานวน  1  
เครื่อง  เปนเงิน  30,000  บาท  เนื่องจากปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรของ
กองชางไมสามารถใชงานไดตามปกติ  ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน   

2. ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการลานจอดรถแบบมี
หลังคา  ขนาด  กวาง  15.5  เมตร  ยาว  25  เมตร  สามารถจอดรถยนต
รวมไดประมาณ  30  คัน  มีหลั งคาพรอมลานคอนกรีต เสริมเหล็ก  
งบประมาณ  250,000  บาท  จะดําเนินการกอสรางบริเวณทิศตะวันตกของ
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานบัว   

จึงมีความจําเปนตองใหสภาฯ อนุมัติและโอนงบประมาณ  เพ่ือดําเนินการ
ตอไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ

  

เชิญหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณครับ 

นางสาววณิชชา  บัตรรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาว
วณิชชา  บัตรรัมย  ตําแหนงหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  สํานักปลัดมี
การโอนงบประมาณ  2  รายการ  คือ   

  ๑. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ  Multifunction  
แบบฉีดหมึก  (Inkjet)  จํานวน  2  เครื่อง  เครื่องละ  7,900  บาท  เปนเงิน  
15,800  บาท  เนื่องจากเครื่องพิมพท่ีมีอยูเดิมเกิดการชํารุด  ไมคุมคาในการ
ซอมแซม  ทําใหไมเพียงพอตอการใชงาน   

  ๒. ประเภทคาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  เพ่ือจัดซ้ือไฟแวบ  จํานวน  2  
เครื่องๆ ละ  25,000  บาท  เปนเงิน  50,000 บาท  เนื่องจากไฟแวบเดิมมี
การเสื่อมสภาพจากการใชงาน  และไมสามารถซอมแซมไดแลว   

  จึงมีความจําเปนตองใหสภาฯ อนุมัติและโอนงบประมาณ  เพ่ือดําเนินการ
ตอไป  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ เชิญผูอํานวยการกองคลังครับ 

นางธัญณีย  ชัยจริยาพงศ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางธัญณีย  
ชัยจริยาพงศ  ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  การโอนงบประมาณ  1  รายการ  
คือ   

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร จํานวน  1  
เครื่อง  เปนเงิน  120,000  บาท  เนื่องจากเครื่องเกาใชมาตั้งแต
ป  2549  สภาพปจจุบันไมคุมคากับการใชงานและซอมแซมไมคุมคาและซอม
ก็ไมคุมคาเชนกัน   

จึงมีความจําเปนตองใหสภาฯ อนุมัติและโอนงบประมาณ  เพ่ือดําเนินการ
ตอไป  ขอบคุณคะ 
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ประธานสภาฯ เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอขอบคุณ
สําหรับการเตรียมเอกสารตางๆ ท่ีมีรายละเอียดชัดเจน  และไดมีการอธิบายถึง
ความจําเปนในการโอนงบประมาณตางๆ  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกสภาฯ 
ไดพิจารณา  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ โครงการลานจอดรถแบบมีหลังคา  เทศบาลตําบลบานบัวจําเปนตองขอ
อนุญาตหนวยงานใดในการใชสถานท่ีหรือไมครับ  เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  การขออนุญาตใชสถานท่ี
แปลงหนองถนน  ผมไดติดตอไปยังสํานักงานท่ีดิน  ตอนนี้อยูในระหวาง
ดําเนินการ  ถาเปนการกอสรางในสถานท่ีเดิมท่ีเคยขออนุญาตใชไปแลว
จํานวน  25  ไร  ก็ไมจําเปนท่ีจะตองขออนุญาตใหมครับ  

ประธานสภาฯ การขอใชท่ีสาธารณะเพ่ือการกอสราง  จะตองมีการดําเนินการขอใชสถานท่ี
กอนนะครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  ถาไมมีผมจะขอ
มติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หมวดรายจายคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  กรุณายกมือข้ึน  ขอบคุณครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
หมวดรายจายคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  ดวยคะแนนเสียง  
เห็นชอบ  11  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 3.2 เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะ
ผูบริหารของเทศบาลตําบลบานบัว จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานบัวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานบัวจึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาฯ และ
สมาชิกฯ ทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้    

 1. สถานะการคลัง        

  1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป      
   ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้    
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   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 26,919,805.90 บาท  
   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,740,724.88 บาท   
   1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,219,658.21 บาท 
   1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 

จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท     
  1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 
โครงการ รวม 584,383.00 บาท      

  1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 13,224,000.00 บาท    

 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2560 ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 
พ.ศ.2560         

  (1) รายรับจริง จํานวน 53,353,681.53 บาท ประกอบดวย  
   หมวดภาษีอากร  จํานวน 1,432,616.65  บาท 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   

     จํานวน 396,415.40  บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 134,004.42  บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  

     จํานวน 0.00   บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 177,350.00  บาท 
   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท  
   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,804,397.06 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 32,408,898.00 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท  

  (3) รายจายจรงิ จํานวน 43,392,057.98 บาท ประกอบดวย  
   งบกลาง   จํานวน 16,277,502.66 บาท 
   งบบุคลากร  จํานวน 11,551,986.61 บาท 
   งบดําเนินงาน  จํานวน 8,632,871.90 บาท 
   งบลงทุน   จํานวน 3,827,696.81 บาท 
   งบรายจายอ่ืน  จํานวน 0.00   บาท 
   งบเงินอุดหนุน  จํานวน 3,102,000.00 บาท 
  (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 

0.00 บาท        

  (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 831,400.00 บาท   

  (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท  
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รายรับ 
 รายรับจริง ป  

2559 
ประมาณการ ป 

2560 
ประมาณการ ป 

2561 
รายไดจัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 1,340,778.60 2,035,200.00 2,046,200.00 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 

และใบอนุญาต 
539,354.00 886,600.00 1,023,600.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 261,913.56 450,000.00 460,000.00 
  หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย 

0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 536,425.52 320,200.00 330,200.00 
  หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00 
รวมรายไดจัดเก็บเอง 2,678,471.68 2,678,471.68 3,692,000.00  

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรร
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

        

  หมวดภาษีจดัสรร 22,194,967.24 22,822,000.00 24,540,000.00 
รวมรายไดท่ีรฐับาลเก็บแลว
จัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

22,194,967.24 22,194,967.24 22,822,000.00  

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

        

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 13,362,571.00 35,000,000.00 35,000,000.00 
รวมรายไดท่ีรฐับาลอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

13,362,571.00 13,362,571.00 35,000,000.00  

รวม 38,236,009.92 38,236,009.92 61,514,000.00  

 
รายจาย 

รายจาย รายจายจริงป 2559 ประมาณการ ป 
2560 

ประมาณการ ป 
2561 

จายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 1,712,376.36 23,311,037.00 21,709,745.00 
  งบบุคลากร 12,881,030.00 15,946,880.00 16,083,410.00 
  งบดําเนินงาน 10,595,569.71 14,974,889.00 15,423,445.00 
  งบลงทุน 4,226,200.00 4,124,194.00 7,012,400.00 
  งบรายจายอ่ืน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 3,301,000.00 3,142,000.00 3,156,000.00 
รวมจายจากงบประมาณ 32,731,176.07 32,731,176.07 61,514,000.00  

รวม 32,731,176.07 32,731,176.07 61,514,000.00  
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  ๒๕๖1  ของเทศบาลตําบลบานบัว  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัด
บุรีรัมย 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,482,920 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม     

  แผนงานการศึกษา 11,740,045 
  แผนงานสาธารณสุข 4,020,040 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,938,380 
  แผนงานเคหะและชุมชน 150,000 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 60,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000 

ดานการเศรษฐกิจ     

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,556,550 
  แผนงานการเกษตร 1,302,320 

ดานการดําเนินงานอ่ืน     

  แผนงานงบกลาง 21,709,745 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 63,400,000  

รายจายตามงานและงบรายจายเทศบาลตําบลบานบัว  อําเภอเมืองบุรีรัมย  
จังหวัดบุรีรัมย 

    แผนงานงบกลาง 
งาน 

งบกลาง รวม 
งบ 

งบกลาง 
  

    งบกลาง 21,709,745 21,709,745 

รวม 21,709,745 21,709,745 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งาน  

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 
 งบ 

งบบุคลากร 6,982,320 1,888,000 8,870,320 

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,357,680 1,888,000 6,245,680 

งบดําเนินงาน 2,614,000 926,000 3,540,000 

    คาตอบแทน 384,000 331,000 715,000 

    คาใชสอย 1,210,000 430,000 1,640,000 

    คาวัสดุ 575,000 160,000 735,000 

    คาสาธารณูปโภค 445,000 5,000 450,000 

งบลงทุน 25,700 11,900 37,600 

    คาครุภัณฑ 25,700 11,900 37,600 

งบรายจายอ่ืน 15,000 0 15,000 

    รายจายอ่ืน 15,000 0 15,000 

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 

    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 

รวม 9,657,020 2,825,900 12,482,920 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งาน งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

รวม 
งบ 

งบดําเนินงาน 110,000 110,000 

    คาใชสอย 110,000 110,000 

รวม 110,000 110,000 
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แผนงานการศึกษา 
งาน 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม งบ  

งบบุคลากร 2,331,080 1,373,520 3,704,600 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,331,080 1,373,520 3,704,600 

งบดําเนินงาน 1,053,000 3,918,445 4,971,445 

    คาตอบแทน 339,000 10,000 349,000 

    คาใชสอย 368,000 1,975,000 2,343,000 

    คาวัสดุ 180,000 1,933,445 2,113,445 

    คาสาธารณูปโภค 166,000 0 166,000 

งบลงทุน 28,000 0 28,000 

    คาครุภัณฑ 28,000 0 28,000 

งบเงินอุดหนุน 0 3,036,000 3,036,000 

    เงินอุดหนุน 0 3,036,000 3,036,000 

รวม 3,412,080 8,327,965 11,740,045 

 
แผนงานสาธารณสุข 

งาน 
งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสาธารณสขุ 
งานโรงพยาบาล รวม งบ 

งบบุคลากร 664,040 0 664,040 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 664,040 0 664,040 

งบดําเนินงาน 3,038,000 120,000 3,158,000 

    คาตอบแทน 167,000 0 167,000 

    คาใชสอย 2,140,000 120,000 2,260,000 

    คาวัสดุ 730,000 0 730,000 

    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000 

งบลงทุน 198,000 0 198,000 

    คาครุภัณฑ 198,000 0 198,000 

รวม 3,900,040 120,000 4,020,040 
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แผนงานสังคมสงเคราะห 
งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคม
และสงัคมสงเคราะห 

รวม งบ 

งบบุคลากร 1,231,680 0 1,231,680 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,231,680 0 1,231,680 

งบดําเนินงาน 328,000 325,000 653,000 

    คาตอบแทน 157,000 0 157,000 

    คาใชสอย 100,000 325,000 425,000 

    คาวัสดุ 70,000 0 70,000 

    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000 

งบลงทุน 3,700 0 3,700 

    คาครุภัณฑ 3,700 0 3,700 

งบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 

    เงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 

รวม 1,563,380 375,000 1,938,380 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งาน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล รวม 

งบ 
งบดําเนินงาน 150,000 150,000 

    คาวัสดุ 150,000 150,000 

รวม 150,000 150,000 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน 
รวม 

งบ 

งบดําเนินงาน 30,000 30,000 

    คาใชสอย 30,000 30,000 

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 

    เงินอุดหนุน 30,000 30,000 

รวม 60,000 60,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน งานกีฬาและ

นันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น 
รวม 

งบ 

งบดําเนินงาน 250,000 60,000 310,000 

    คาใชสอย 250,000 60,000 310,000 

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 

    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 

รวม 250,000 80,000 330,000 

 



๑๓ 

 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

รวม งบ 

งบบุคลากร 1,061,450 0 1,061,450 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,061,450 0 1,061,450 

งบดําเนินงาน 850,000 900,000 1,750,000 

    คาตอบแทน 219,000 0 219,000 

    คาใชสอย 290,000 900,000 1,190,000 

    คาวัสดุ 340,000 0 340,000 

    คาสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000 

งบลงทุน 53,000 6,692,100 6,745,100 

    คาครุภัณฑ 53,000 0 53,000 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 6,692,100 6,692,100 

รวม 1,964,450 7,592,100 9,556,550 

 
แผนงานการเกษตร 

งาน งานสงเสริม
การเกษตร 

งานอนุรักษแหลงนํ้า
และปาไม 

รวม 
งบ 

งบบุคลากร 551,320 0 551,320 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 551,320 0 551,320 

งบดําเนินงาน 581,000 170,000 751,000 

    คาตอบแทน 76,000 0 76,000 

    คาใชสอย 440,000 150,000 590,000 

    คาวัสดุ 65,000 20,000 85,000 

รวม 1,132,320 170,000 1,302,320 

 
ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          
อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอขอบคุณสําหรับ
การเตรียมเอกสารตางๆ ท่ีมีรายละเอียดชัดเจน  สําหรับใชในการประชุมสภาฯ 
ครั้งนี ้ ขอฝากเพียงเรื่องเดียว  คือ  การจัดพิมพเอกสารขอใหใชขนาดตัวอักษร
ท่ีมีขนาดใหญกวานี้  เพ่ือความสะดวกในการศึกษาประกอบการพิจารณาตางๆ
ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  อันดับแรกตอง



๑๔ 

 

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีๆ ไดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณารางเทศ
บัญญัติ  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  และการ
จัดพิมพเอกสารขอใหใชขนาดตัวอักษรท่ีมีขนาดใหญกวานี้  เพ่ือความสะดวก
ในการศึกษาประกอบการพิจารณาตางๆ เชนกันครับ  ผมขออภิปรายเพ่ือการ
พัฒนาตําบลบานบัวของเรา เม่ือพิจารณารางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย  
ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  พบวามีความแตกตางจากในปท่ีผานมาใน
บางจุด  สามารถสรุปงบประมาณไดเร็วข้ึนจากปท่ีแลวถึง  39  วัน  และเม่ือ
พิจารณาจากสถานะทางการเงินเทศบาลตําบลบานบัวในปจจุบัน  พ.ศ.  
2560  พบวามีเงินฝากธนาคารอยูถึง  26,919,805.90 บาทรายรับ
จริง  53,353,681.53  บาท และในป  2561  มีการประมาณการรายรับ
ไวท่ี  63,400,000.00  บาท  แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของเทศบาลตําบล
บานบัวท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ในสวนบันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบรางเทศ
บัญญัติ  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  เม่ือ
เปรียบเทียบกับป  2560  พบวา  แบงเปน  4  ดาน  10  แผนงาน  แตใน
ป  2561  แบงเปน  4  ดาน  11  แผนงาน  โดยในดานการเศรษฐกิจ  มี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาเพ่ิมข้ึนมา  แผนงานนี้เพ่ิมข้ึนมาได
อยางไร  จึงมีการตั้งงบประมาณรายจายไว  ประกอบกับในป  2561  
เทศบาลตําบลบานบัวก็ไดมีการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึง
อาจจะสงผลดีใหแกเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลบานบัว  ในการประเมินเพ่ือขอรับ
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือเรียกงายๆ วาโบนัส  เพราะหลักเกณฑในการพิจารณาจะพิจารณา
จาก  การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานเม่ือเทียบกับงบประมาณรายจายรวม
ท้ังหมดตองมากกวารอยละ  10  จึงจะเขาหลักเกณฑในการพิจารณา  
สอดคลองกับทางผูบริหารไดกลาวไววา  สมาชิกฯ  เจาหนาท่ีเทศบาล  พรอมท่ี
จะขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาตําบลบานบัวไปพรอมๆ กัน  เม่ือสามารถปฏิบัติตาม
นโยบายไดเปนผลสําเร็จก็สมควรท่ีจะไดรับการพิจารณาเชนกันครับ  ตอมาเม่ือ
พิจารณารายงานประมาณการรายรับ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  
พบวาประมาณการรายรับในหมวดตางๆ เพ่ิมข้ึนจากป  2560  แตในหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ทําไมจึงมีการประมาณการไวท่ีเทาเดิมเม่ือเทียบกับป  
2560  และเม่ือพิจารณารายงานประมาณการรายจาย  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  2561  ผมขออภิปรายดังตอไปนี้ 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร  ประเภท
เงินเดือน   ( ฝายการเมือง )   

  ผมขอตั้งเปนขอสังเกตวาไมมีการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไมวาจะในปใด  อาจเปน
เพราะระเบียบยังไมเปลี่ยนแปลงก็ไดครับ 

  
 



๑๕ 

 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร  เงินเดือน             
( ฝายประจํา ) 

  จะมีการเพ่ิมข้ึนและลดลง  

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบดําเนินงาน  หมวด
คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  แตละแผนงานก็จะมีการตั้งงบประมาณในสวนนี้เอาไว  ซ่ึงอาจตั้งไวเพ่ือ
เปนขวัญและกําลังใจใหแกเจาหนาท่ีในเทศบาลตําบลบานบัว  และมีการตั้ง
งบประมาณลดลงจากป  2560  ถึงรอยละ  52.61   

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบดําเนินงาน  หมวดคาใช
สอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ  โครงการเพ่ิมศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ในป  
2561   

  ไมไดมีการตั้งงบประมาณในสวนนี้ไว  แสดงใหเห็นวาในป  2561  จึง
อาจจะไมมีโครงการนี ้

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบดําเนินงาน   หมวดคา
สาธารณูปโภค 

  พบวาคาบริการโทรศัพทมีการตั้งงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากป  2560  ถึง
รอยละ  33.33   

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน  หมวด
คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

  มีการตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวเชนกัน   

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน  หมวด
คาตอบแทน  ประเภทคาเชาบาน 

  มีการตั้งงบประมานเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ป  โดยอาจจะเบิกหรือไมเบิกก็ได 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน  หมวดคาใช
สอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ คาใชจายในการจัดทําแผนท่ีภาษี 

  ตั้งงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากป  2560  ถึงรอยละ  275  งบประมาณสวนนี้
คืออะไร มีรายละเอียดอยางไร 

 
 



๑๖ 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดคา
ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   

เกาอ้ีสํานักงานลอเลื่อนระดับ  6  จํานวน  2  ตัว  หมายถึงเกาอ้ีสําหรับ
เจาหนาท่ีระดับหกหรือเปลา หรือหมายถึงระดับใด 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  งบ
ดําเนินงาน  หมวดคาวัสดุ  ประเภทวัสดุอ่ืน 

ผมขอต้ังเปนขอสังเกตเรื่องงบประมาณเพ่ิมข้ึนทุกป  โดยในป  2561  มี
การประมาณการรายจายไวเพ่ิมข้ึนจากป  2560  ถึงรอยละ  50  อาจจะเปน
เพราะวาตองมีการเพ่ิมจํานวนถังขยะ  จึงทําใหรายจายเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 
ตอมารายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป  
ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินงาน  
หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  โครงการวันพอแหงชาต ิ

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ  ประจําป  
2560  โครงการนี้คือโครงการท่ีจะจัดในวันท่ี  5  ธันวาคม  2560  ใช
หรือไม  และในรายละเอียดเปนโครงการวันพอแหงชาติในป  2560  ถูกตอง
แลวใชหรือไม  

แผนงานงบกลาง  งบกลาง  หมวดรายจายตามขอผูกพัน 
 เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบาน
บัว  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ   พ.ศ. 2552  โดยใหเทศบาลสงเงินสบทบไม
นอยกวารอยละ 50  ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติกลาง  ท่ีผมได เคยอภิปรายเก่ียวกับเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบานบัวไวในสภาฯ  พบวาอยูในแผนงานงบ
กลาง  งบกลาง  หมวดรายจายตามขอผูกพันนี้  

มีข อสั ง เกต  คือ   แตละแผนงานจะมีการตั้ ง งบดํ า เนินงาน   หมวด
คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไว  ก็ขออภิปรายไวเพียงเทานี้ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทานสมาชิกฯ ท่ีไดศึกษาเอกสารตางๆ  สําหรับประกอบการ
พิจารณารางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2561  ในข้ันรับหลักการนี้  ควรอภิปรายในภาพกวางๆ กอน  และถาตองการ
อภิปรายแบบลงลึกในรายละเอียดควรดําเนินการในข้ันแปรญัตติครับ  รางเทศ
บัญญัติฯ นั้นจะมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาสามปฯ  หากไดศึกษาก็จะ
สามารถทําความเขาใจไดไมยากครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหม
ครับ  ถาไมมีผมก็จะขอมตินะครับ  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ ตรวจนับ



๑๗ 

 

สมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขอ  ๗๖  เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  ข้ันรับหลักการกรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง            
ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 3.3 การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ในข้ันแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ในข้ันแปรญัตติ  ใหสมาชิกฯ เสนอมานะครับ
วาจะเลือกคณะกรรมการฯ ก่ีทาน  อยางนอย  ๓  ทานแตไมเกิน  ๗  ทาน  
เชิญทานราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  
๓  ทานครับ  ขอบคุณครบั 

   

ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายสิทธิศักดิ์  เนาวสุข 
  ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายพิเชฐ  เข็มเพชร 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ี
ประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  ทาน  กรุณายกมือ
ครับ  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  ทาน  ดวยคะแนนเสียง  
เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ ตามท่ีสมาชิกฯ เสนอมา  และผูรับรองถูกตองก็มีคณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  
ทาน  เพราะฉะนั้นใหสภาฯ เสนอชื่อข้ึนมาวาจะเลือกใครเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี  1  เชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          
อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอเสนอนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  1  ครับ 



๑๘ 

 

    ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายสิทธิศักดิ์  เนาวสุข 
    ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายราเมศ  ไชยโย 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ 
ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ 
ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายธัญญา  ประวรรณรัมย  เปนคณะกรรมการ  
แปรญัตติคนท่ี  1  กรุณายกมือครบั  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายธัญญา  ประวรรณรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิ     
คนท่ี  1  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑1  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี       
งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญทานติ๋งครับ 

นายติ๋ง  สารรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายติ๋ง  สารรัมย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  1  ขอเสนอ  นายจําเริญ  ประโลม
รัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  2  ครับ 

    ผูรับรองคนท่ี  ๑  นางสาวรตินันท  สุขลวน 
    ผูรับรองคนท่ี  ๒  นายสมชาย  เท่ียงเจริญ 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ 
ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ 
ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเสนอ  นายจําเริญ  ประโลมรัมย  เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี  2  กรุณายกมือครับ  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายจําเริญ  ประโลมรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  2  
ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑1  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง    
1  เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอเสนอ  นาย
ธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  3  ครับ 



๑๙ 

 

    ผูรับรองคนท่ี  ๑  นายราเมศ  ไชยโย 
    ผูรับรองคนท่ี  ๒  นางสาวรตินันท  สุขลวน 

ประธานสภาฯ ผูรับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ  กอนจะลงมติเชิญทานเลขาฯ 
ตรวจนับสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เชิญทานเลขาฯ 
ครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมคะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ
คนท่ี  3  กรุณายกมือครับ  ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนายธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  3  
ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑1  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง    
1  เสียง 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะนับ ๑ ถึง ๓ ไมมีนะครับ  
สมาชิกฯ ไดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติมา  ๓  ทาน  คือ   

  นายธัญญา  ประวรรณรัมย   
นายจําเริญ  ประโลมรัมย   
นายธุรกิจ  อุพลรัมย   

 เปนอันวาท้ัง  ๓  ทาน  ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  ก็ขอให
คณะกรรมการแปรญัตติประชุมกันเพ่ือใหทานไดแตงตั้งประธานฯ    รอง
ประธานฯ  เลขานุการฯ  กันกอนนะครับ  ขอพักการประชุม  1๐  นาทีครับ 

 
 

------  พัก  ๑2.0๐ – ๑2.1๐  น.  ------ 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑2.1๐  น. 

ประธานสภาฯ เข าสู การประชุมตอครับ   ขอหารือ ท่ีประชุม เ พ่ือ กําหนดวัน   เวลา             
การแปรญัตติ  เชิญทานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ขอบคุณทุกทาน
ท่ีแตงตั้งคณะกรรมการฯ ท้ัง  ๓  ทาน  เพ่ือท่ีจะไดทําการแปรญัตติเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  จากการปรึกษาหารือ
ของคณะกรรมการฯ  ไดกําหนดให 

 



๒๐ 

 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย   เปนประธานฯ 
นายจําเริญ  ประโลมรัมย   เปนกรรมการฯ  

  นายธุรกิจ  อุพลรัมย  เปนเลขานุการฯ 

สมาชิกฯ ทานใดตองการแปรญัตติสามารถเสนอคําแปรญัตติดวยเอกสารหรือ
วาจาก็ไดครับ  สําหรับเวลารับคําแปรญัตติ  เริ่มต้ังแตวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  
พ.ศ.  ๒๕60  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  หรือตั้งแตรับหลักการเปนตนไป  ถึงวันท่ี  
๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕60  เวลา  ๑3.๐๐  น.  ณ เทศบาลตําบลบานบัว  
ขอบคุณครับ 

มติท่ีประชุม กําหนดการย่ืนคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแตวันท่ี  ๑๕  
สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕60  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  หรือตั้งแตรับหลักการเปนตน
ไป  ถึงวันท่ี  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕60  เวลา  ๑3.๐๐  น.  ณ เทศบาล
ตําบลบานบัว 

ประธานสภาฯ ฝากไปยังสมาชิกฯ ทานใดท่ีตองการแปรญัตติใหดําเนินการในวันและเวลา
ดังกลาวนะครับ  ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติจะประจําอยู ท่ีเทศบาลตําบล  
บานบัวนี้ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานธุรกิจครับ  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          
อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ก็ขอฝากแจงขาวใหแก
สมาชิกฯ ทุกคนไดทราบวา  ขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอางวาเปนลูกนองของคุณ
เนวิน  จะนําหินคลุกท่ีเหลือจากการสรางถนนลาดยางท่ีใชแลว  มาเทใหกับ
โรงเรียนและวัดตางๆ ในตําบลบานบัว  โดยอาจจะมีการเรียกเก็บคา
ดําเนินการ ในการขนสง  ก็ขอฝากใหสมาชิกฯ ไดชวยกันระมัดระวังและ
ประชาสัมพันธใหชาวบานไดทราบดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอหารือ
เก่ียวกับสํานักสงฆท่ีต้ังอยูในบานดอนใหญครับ  สํานักสงฆนี้ตั้งอยูใน
ท่ีดิน  น.ส.ล.  ซ่ึงผิดกฎหมาย  ผมไดมีโอกาสไปรวมประชุมท่ีวัดกลาง  จังหวัด
บุรีรัมย  ไดมีผูสอบถามมาถามผมวาวัดแหงนี้ตั้งอยูบนท่ี  น.ส.ล.  อุทยาน
แหงชาติ  หรือ  น.ส.ล.  ประชาชนใชประโยชนรวมกัน  น.ส.ล.  ท้ังสองนี้
ตางกันอยางไร  และไดแนะนําวิธีการท่ีจะดําเนินการใหถูกกฎหมายก็คือ  ทํา
การประชุมประชาคมหมูบานวา  หากวัดนี้ตั้งอยูในท่ี  น.ส.ล.  ประชาชนจะ



๒๑ 

 

เห็นชอบหรือไม  และได มีการประชุมประชาคม  ชาวบานก็ใหความ
เห็นชอบ   ผมจึงมาปรึกษาในสภาฯ แหงนี้วา  จะสามารถนําผลการประชุม
ประชาคมหมูบาน  เขามาพิจารณาในสภาฯ ไดหรือไม  ถาไดจะมีข้ันตอน
ดําเนินการอยางไร  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  ทานสมาชิกฯ ไดสอบถาม
เรื่องของการใชประโยชนในท่ีสาธารณะ  การขอใชท่ีสาธารณะประโยชนจะมี  
2  อยาง  คือ  ท่ีสาธารณะประโยชนท่ีมี  น.ส.ล.  และท่ีไมมี  น.ส.ล.  หนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.)  มีประเภทใดบาง  เชน  ประเภทท่ีพลเมืองใช
ประโยชนรวมกัน  สวนใหญในตําบลบานบัวเปนประเภทท่ีพลเมืองใชประโยชน
รวมกัน  จะมีแปลงท่ี  บร 4209  แปลงท่ีโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมยต้ังอยู  
โดยกระทรวงการคลังเพ่ือประโยชนการประถมศึกษา   ไดดําเนินการตาม
ระเบียบถูกตองแลว  สวนบริเวณท่ีสํานักสงฆบานดอนใหญตั้งอยูนั้น  จะ
เปน  น.ส.ล.  ชื่อวา  ปาชาสาธารณะประโยชนบานดอนใหญ  เลขท่ี  
บร  2534  การจะขอใชประโยชนในท่ีสาธารณะประโยชน  ตามกฎหมายนั้น
หนวยงานท่ีสามารถขอใชไดตามกฎหมาย  ไดเขียนไวในประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน  ดังนี้  การขอใชท่ีดินสาธารณะสมบัติของแผนดิน  หมายถึง  การท่ีทบวง
การเมืองขอใชประโยชนในท่ีสาธารณะสมบัติของแผนดิน  เพ่ือประโยชนใน
ราชการเทานั้น  โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้   

  -  กรณีท่ีดินท่ีเปนสาธารณะประโยชน  ผูขอใชตองเปนสวนราชการท่ีเปน
ทบวงการเมือง  ตามประมวลกฎหมายท่ีดินหมายถึง  สวนราชการท่ีมีฐานะ
เปนนิติบุคคลของสวนราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือสวนทองถ่ิน  

  -  ตองระบุกิจกรรมท่ีขอใชเพ่ือประโยชนในราชการเทานั้น   

โดยข้ันตอนการขอใชจะขอใชไปท่ีกระทรวงมหาดไทยโดยผานจังหวัดและกรม
ท่ีดิน  ดังนั้น สํานักสงฆจึงไมสามารถท่ีจะขอใชท่ีดินแปลงนี้ได  วัดก็ขอใชไมได
เชนกัน  แตมีวิธีการ  คือ  ประชุมประชาคมในหมูบาน  โดยในการประชุม
จะตองมีการะบุวา  “ประชาชนหรือพลเมืองเลิกใชประโยชนรวมกันในท่ีดิน
แปลงนี้แลว”  เม่ือประชาคมเสร็จแลวก็ดูวาหนวยงานใดขอใชท่ีดินแปลงนี้  ถา
อําเภอเปนผูขอใช  อําเภอจะตองสงหนังสือมายังประธานสภาฯ  เพ่ือให
ประธานสภาฯ เปดประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการใหใชท่ี
ตรงนี้เพ่ือประโยชนตามประชาคมหมูบานหรือไม  จากนั้นก็จะนํารายงานการ
ประชุมฯ สงกลับไปใหหนวยงานท่ีขอใช  หนวยงานท่ีขอใชก็จะนํารายงานการ
ประชุมฯ นี้ไปยื่นตอสํานักงานท่ีดินจังหวัด  ตามแบบการขอถอนสภาพ
ท่ีดิน  และดําเนินการตามข้ันตอนตอไป  ดังนั้น  วิธีการของสํานักสงฆดอนใหญ
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ก็คือ  ใหลองปรึกษาสํานักพุทธ  ใหสํานักพุทธขอใชท่ีดินนี้เปนสํานักปฏิบัติ
ธรรม  จากนั้นจึงนําผลการประชุมประชาคมหมูบานไปใหสํานักพุทธ  แลว
สํานักพุทธจะดําเนินการสงหนังสือมาท่ีสภาฯ  เพ่ือพิจารณาตามความเห็นจาก
การประชุมประชาคมของชาวบาน  และนํารายงานการประชุมฯ สงใหกับทาง
สํานักพุทธเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตอไป  ขอชี้แจงเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณ
ครับ  

ประธานสภาฯ

  

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานทานติ๋งครับ 

นายติ๋ง  สารรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายติ๋ง  สารรัมย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  1  ถนนเสนบานบัว – ลุมปุก  
บริเวณสํานักสงฆดอนใหญจะมีตนไมอยูขางทาง  ซ่ึงมีนกกระยางมาเกาะ
รวมกลุมกันอยูบริเวณนั้น  และขับถายมูลออกมาสงกลิ่นเหม็น  สรางความ
เดือดรอนใหกับชาวบานท่ีอาศัยอยูในบริเวณนั้น  ผมจึงอยากหารือวาจะ
สามารถตัดตนไมท่ีอยูบริเวณนั้นไดหรือไม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายธนิส  ปุลันรัมย  ตําแหนงผูชวยนิติกร  การตัดตนไมในทาง
สาธารณะ  ขอใหหลีกเลี่ยงการตัด  เพราะกอนจะตัดตองรูวาตนไมท่ีจะตัดนี้
เปนตนไมหวงหามตามคําสั่ง  คสช. หรือไม  หรือผิดกฎหมายปาไมหรือไม  ซ่ึง
ถาไมผิดขอหามหรือกฎหมาย  ก็ตองผานการประชุมประชาคมหมูบานเสีย
กอนท่ีจะทําการตัด  หามทําการตัดโดยพละการ  จะตองไปหารือท่ีปาไมจังหวัด
บุรีรัมยวาจะสามารถตัดตนไมตนนี้ไดหรือไม  ถาจะตัดตองขออนุญาตอยางไร
จึงจะดําเนินการตัดได  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ การจะดําเนินการใดใดก็ตาม ภายในหมูบาน ก็ขอใหผานประชาคมของหมูบาน
กอนนะครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ถนนเสนบานบัว – 
ลุมปุก  ท่ีชํารุดเสียหาย  เทศบาลตําบลบานบัวมีงบประมาณสําหรับท่ีจะใช
ซอมแซมหรือไมครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  ถนนเสนนี้ท่ี
เกิดการชํารุดไดมีการสอบถามไปยัง  อบจ.  บุรีรัมย  เพ่ือท่ีจะดําเนินการ
ซอมแซมแลว  อบจ.  บุรีรัมย  ก็ไดแจงกลับมาวาใหชะลอกอน  เพราะ  อบจ.  
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บุรีรัมย  ก็มีโครงการท่ีจะดําเนินการซอมแซมเชนกัน  ถาเทศบาลตําบลบานบัว
ดําเนินการซอมแซมก็จะเกิดการซํ้าซอนข้ึนได  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  ถาไมมีผมขอนัดประชุม
ครั้งตอไป  ประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓          
( ครั้งท่ี  ๒ )  วันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕60  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  การแตงกายชุดสีกากี  ในวันนี้ ก็ตอง
ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  และเจาหนาท่ีทุกทานท่ีรวมประชุมใน
วันนี้  ขอเลิกประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑3.๐๐  น. 

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

 

( ลงชื่อ )             ผูจดบันทึกการประชุม 

     ( นางธัญรัศม  พีระพัฒนากรณ ) 

             เลขานุการสภาฯ 

 

 

( ลงชื่อ )         ผูตรวจรายงานการประชุม 

      ( นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 ( นายธัญญา  ประวรรณรมัย ) ประธานกรรมการ 

 

 

  ( นางสาวรตินันท  สุขลวน ) กรรมการ 

 

 

( นายธุรกิจ  อุพลรัมย )  เลขานุการ 
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