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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งที่  ๒ )  ประจําปีพทุธศักราช  ๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์  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. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย์   จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘. นายเดชา     แสงคําพันธ์  นายช่างโยธา 
๙. นางสาวประพัฒน์ศร ประวันรัมย์  ผช.จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐. นายธนรัตน์   ผจวบโชค  ผช.จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑. นายพนมกร   เติมเทียน  ผช. นักพัฒนาชุมชน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ วันน้ีสมาชิกมาประชุม  ๑๒  ท่าน  เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  วันน้ีสมาชิกมาประชุม  ๑๒  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  สมัยประชุมสามัญสมัยที่  ๑    
( ครั้งที่  ๑ )  ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖  วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๖  มีท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคําส่วนไหนหรือไม่  เชิญคุณธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายธัญญา  ประวรรณรัมย์  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒  ก่อนที่เราจะรับรองรายงานการ
ประชุมนั้น  ซึ่งผมในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจแล้ว  แต่ผมมีข้อสังเกตถ้ารับรองไปแล้วไม่ทราบจะได้คําตอบหรือเปล่า  
หน้าที่  ๑๕  ในระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืนๆ ที่ผมได้ต้ังคําถามไว้  หรือรับรอง
ไปก่อนแล้วจึงให้ฝ่ายการเงินการคลังมาตอบคําถามภายหลัง 

ประธานสภาฯ จริงๆ ก็อยากจะแก้ไขให้เสร็จสิ้น  เกรงว่าภายหลังจะมีผลตามมา  เชิญท่าน
เลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  และท่านผู้บริหาร  
รายงานการประชุมฯ น้ีคือ  คําพูดที่เราพูดในที่ประชุมน้ันถูกต้องหรือเปล่า  
สําหรับที่ท่านถามเมื่อครั้งที่แล้ว  จะไปตอบในวาระอ่ืนๆ ของการประชุมใน
วันน้ี  เพราะฉะน้ัน  การรับรองรายงานการประชุมหมายถึง  สิ่งที่เราพูดไป
ทั้งหมดนั้นจดบันทึกถูกต้องทุกถ้อยคําหรือไม่  ก็ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่าน้ี  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคําส่วนไหนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองนะ
ครับ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ วันน้ีไม่มีนะครับ 
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ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้น 

- รายงานและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  กระผม นายธัญญา ประวรรณรัมย์  สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขต  ๒  ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ  
โดยมีท่านธุรกิจ  อุพลรัมย์  เป็นเลขานุการ  และคุณสิทธิศักดิ์  เนาวสุข  
เป็นกรรมการ  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  สมัยประชุม
สามัญสมัยที่  ๑  ( ครั้งที่  ๑ )  ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖  วันพฤหัสบดีที่  
๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และได้ตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติ  กําหนดการรับคําขอแปรญัตติในวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  
ตั้งแต่ เวลา  ๑๔ .๐๐  น .   ถึงวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา     
๑๕.๐๐ น.  คณะกรรมการฯ ได้มาประจํา  ณ  ท่ีทําการสภาเทศบาลตําบล
บ้านบัว  เพื่อรับคําขอแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ  ในวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ถึงวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา  
๑๕.๐๐ น.  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกฯ  ขอแปรญัตติแต่อย่างใด  คณะกรรมการ
ได้เชิญนายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัวและเจ้าหน้าท่ีๆ เก่ียวข้องมาช้ีแจงแสดง
เหตุผลความจําเป็น  ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งได้รับคําช้ีแจงโดยสรุปว่า  มีความจําเป็นและถูกต้องตาม
หลักการและเหตุผลท่ีจะต้องใช้จ่ายในการดําเนินงานและพัฒนาท้องถ่ิน  
ตามรายการและจํานวนเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้  ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม    
และขอยืนยันตามร่างเดิมทุกประการ  คณะกรรมการฯ  ได้ประชุมพิจารณา
แล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์  แจ้งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านบัว          
เรื่องงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  ๑  เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า  “ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ ”  ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 

ข้อ  ๒  เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
เป็นต้นไป  ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 

ข้อ  ๓  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้ตั้ง
จ่ายเป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น  ๓๘,๖๘๒,๘๐๐  บาท  ( สามสิบแปดล้านหกแสน
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แปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาท )  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน  ให้คงไว้
ซึ่งร่างเดิม 

ข้อ  ๔  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 

ข้อ  ๕  ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  ท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาล  ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 

ข้อ  ๖  ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านบัว  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัติน้ี  ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 

 ดังน้ัน  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงนําเรียนประธานสภาเทศบาลตําบล
บ้านบัว  เพื่อพิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

- เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขั้นรับแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ที่ย่ืนแปรญัตติ  ก็จะขอมติเลยนะครับ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่าง
เทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .   ๒๕๕๖           
ขั้นแปรญัตติ  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เ ห็นชอบร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขั้นแปรญัตติ  ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖  

 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

- เรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ิน  เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ข้อ  ๘  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันทุกคน      กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน     กรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน     กรรมการ 
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(๕) ผู้แทนภาคราชการและ / หรือรัฐวิสาหกิจ  ที่ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน      กรรมการ 

(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน      กรรมการ 

(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              กรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าที่จัดทําแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่จะทํางานร่วมกับฝ่ายบริหาร  สภาฯ จะต้อง
เลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ๓  ท่าน  จึงอยากให้สมาชิกช่วยกันเสนอ
นะครับว่าจะเลือกใคร  เชิญคุณธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายธัญญา  ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒  ก่อนที่จะเลือก  ผมขออนุญาตเพ่ิมเติม  
เพ่ือที่เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน  การต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบของกิจการสภา  ในหมวดท่ี  ๘  หน้าที่  ๒๑  และ  ๒๒  ข้อที่  ๑๐๕  
เขียนไว้ว่า  สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นชุดต่างๆ  ตามความจําเป็น
แก่กิจการสภา  ในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  เมื่อสักครู่ท่านประธานได้อ่าน
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย  แต่ผมดูข้อบังคับของสภาฯ  ที่ผมอยากจะ
ถามคือ  คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร  ตรงกับข้อ  ๒  
ของเราหรือไม่ครับ  คือ  เรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพ่ือแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  ถ้าท่านตอบว่าตรงกัน  ผมจะขอถามว่า  
คณะกรรมการท่ีเขียนไว้ในข้อ  ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ข้อที่  ๑  
เขียนไว้ว่า  มีคณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  จํานวนไม่
น้อยกว่า  ๓  คน  แต่ไม่เกิน  ๗  คน  ถ้ายึดเอาประกาศน้ีแค่  ๓  คน  แต่ถ้า
พิจารณาจากกิจการสภานี้เก่ียวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ที่ท่านธัญญาพูด
ไปเมื่อสักครู่น้ันเป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาฯ  ซึ่งเป็นคนละระเบียบกันนะครับ  ที่เรากําลังพิจารณาตอนนี้คือ
ระเบียบว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันแต่ไม่เก่ียวข้องกัน  เพราะฉะน้ันจึง

เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บ้า
นบ
ัว



๖ 
 

ไม่ เ ช่ือมโยงกัน  คณะกรรมการชุดน้ีเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น          
ทําหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนาแผนฯ  จะมีคณะกรรมการจัดทําแผน  ๑  ชุด  
คณะกรรมการพัฒนาแผน  ๑  ชุด  ซึ่งผู้บริหารเป็นคนแต่งต้ัง  โดยที่กรรมการ
ชุดน้ีส่วนหน่ึงมาจากสภาฯ  ๓  ท่าน  ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผน  พ.ศ .  ๒๕๔๘  ที่ท่านธัญญาพูดเมื่อซักครู่เป็นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  ตอนน้ีคณะกรรมการที่เรา
แต่งต้ังมีอยู่  ๒  คณะ  คือ 

๑. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
๒. คณะกรรมการแปรญัตติ 

ซึ่งคณะกรรมการเหล่าน้ี  คือ  คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ .ศ .  ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม           
( ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เพราะฉะนั้นก็ให้สมาชิกฯ เลือกผู้ที่จะมาทํา
หน้าที่  แล้วผู้บริหารจะแต่งต้ังอีกทีหน่ึง  โดยคณะกรรมการจะมีทั้งหมด       
๘  ชุด  ตามท่ีท่านประธานฯ แจ้งไว้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญครับท่านธัญญา 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ถ้าอย่างน้ันเราเขียนให้ชัดเจน
เลยได้ไหมครับในเรื่องที่  ๒  ของระเบียบวาระที่  ๕  น้ีว่า  เรื่องพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนหรือ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้มีคําว่าแผนเพ่ือความชัดเจน  สามารถเพ่ิมเติมได้ไหม
ครับท่านเลขาฯ 

เลขานุการสภาฯ  ไม่ ไ ด้ ค รับ   เพราะคณะกรรมการ น้ีมี ช่ื อตามระ เบี ยบอยู่ แล้ ว   คื อ  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เราไม่สามารถกําหนดเองได้ครับ 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการก็มีหลายชุดนะครับ  สําหรับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะ
ดํารงตําแหน่งคราวละ  ๒  ปี  มีท่านใดมีข้องสงสัยไหมครับ  ถ้าไม่มีขอให้ท่าน
สมาชิกฯ เสนอช่ือเลยครับ  เชิญท่านสิทธิศักด์ิครับ 

นายสิทธิศักด์ิ  เนาวสุข เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม        
นายสิทธิศักด์ิ  เนาวสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒             
อ. เมืองบุรีรัมย์  จ . บุรีรัมย์ ขอเสนอคุณธัญญา  ประวรรณรัมย์  เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ( ผู้รับรองถูกต้อง )  ขอบคุณครับ  เชิญท่านราเมศครับ 
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นายราเมศ  ไชยโย เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม        

นายราเมศ   ไชยโย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว   เขตที่   ๑               
อ .  เ มื อ ง บุ รี รั ม ย์   จ .  บุ รี รั ม ย์  ขอ เสนอคุณจํ า เ ริญ   ประ โลมรั ม ย์                 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ( ผู้รับรองถูกต้อง )  ขอบคุณครับ  เชิญท่านพิเชฐครับ 

นายพิเชฐ  เข็มเพชร  เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม        
นายพิเชฐ   เข็มเพชร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว   เขตที่   ๒             
อ. เมืองบุรีรัมย์  จ. บุรีรัมย์ ขอเสนอคุณธุรกิจ  อุพลรัมย์  เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ( ผู้รับรองถูกต้อง )  ขอบคุณครับ  มีท่านในจะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะนับ  ๑ – ๓  นับ  ๑  นับ  ๒  นับ  ๓  
เป็นอันว่าสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  ๓  ท่าน      
ผมจะขอมติเลยนะครับ  ท่านใดเห็นชอบให้คุณธัญญา  ประวรรณรัมย์       
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายธัญญา  ประวรรณรัมย์  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๔ เสียง 

ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้คุณจําเริญ  ประโลมรัมย์  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายจําเริญ  ประโลมรัมย์  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๕ เสียง 

ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้คุณธุรกิจ  อุพลรัมย์  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายธุรกิจ  อุพลรัมย์  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๕ เสียง 

- เรื่ องรายงานผลการปฏิบั ติงาน   งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านรองนายกฯ ครับ 

นายเชิดศักด์ิ  ผจวบโชค เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัวทุกท่าน  
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบัวได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ไปแล้วน้ัน  บัดน้ี    
การบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕     
ได้สิ้นสุดลงแล้ว  โดยมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

๑. รายจ่ายตามแผนงานบริหาร  ลําดับที่  ๑ – ๗   
ประมาณการปี  ๒๕๕๕  รวมท้ังสิ้น  ๒๗,๗๕๐,๕๙๓  บาท  ( ย่ีสิบ

เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าร้อยเก้าสิบสามบาท ) 
รายจ่ายจริงรวมทั้งสิ้น  ๒๓,๓๓๐,๘๙๙.๑๐  บาท  ( ย่ีสิบสามล้าน

สามแสนสามหมื่นแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสตางค์ ) 
๒. รายจ่ายตามแผนงานพัฒนา 

รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ลําดับที่  ๑ – ๗ 
ประมาณการปี  ๒๕๕๕  รวมทั้งสิ้น  ๑,๑๘๕,๑๐๗  บาท  ( หน่ึง

ล้านหน่ึงแสนแปดหมื่นห้าพันหน่ึงร้อยเจ็ดบาท ) 
รายจ่ายจริงรวมทั้งสิ้น  ๙๘๗,๒๘๖.๐๒  บาท  ( เก้าแสนแปดหมื่น

เจ็ดพันสองร้อยแปดสิบหกบาทสองสตางค์ ) 

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  ( ๑ + ๒ ) 

ประมาณการปี  ๒๕๕๕  รวมท้ังสิ้น  ๒๘,๙๓๕,๗๐๐  บาท  ( ย่ีสิบ
แปดล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท ) 

รายจ่ายจริงรวมทั้งสิ้น  ๒๔,๓๑๘,๑๘๕.๑๒  บาท  ( ย่ีสิบสี่ล้าน
สามแสนหน่ึงหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยแปดสิบห้าบาทสิบสองสตางค์ ) 

 สรุปรายรับจริง – รายจ่ายจริง 

 ประมาณการรายรับ  เป็นเงิน  ๒๘,๙๓๕,๗๐๐  บาท  ( ยี่สิบแปดล้าน
เก้าแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท ) 

 รายรับจริง  เป็นเงิน  ๓๐,๔๖๗,๐๐๐.๕๙  บาท  ( สามสิบล้านสี่แสน
หกหมื่นเจ็ดพันบาทห้าสิบเก้าสตางค์ ) 

 รายจ่ายจริง  เป็นเงิน  ๒๔,๓๑๘,๑๘๕.๑๒  บาท  ( ย่ีสิบสี่ล้านสาม
แสนหน่ึงหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยแปดสิบห้าบาทสิบสองสตางค์ ) 

 เงินสะสมปี  ๒๕๕๖   เป็นเงิน  ๖,๑๔๓,๘๗๕.๘๔  บาท  ( หกล้าน
หน่ึงแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์ ) เท
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 ดังน้ัน  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา  ให้สภาเทศบาล
ตําบลบ้านบัวได้รับทราบ  นายกิตติพงษ์  รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบล
บ้านบัว  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ท่านรองนายกฯ ก็ได้ช้ีแจงรายงานผลการปฏิบัติงาน  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ในปีที่ผ่านมานะครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใด
มีข้อสงสัยไหมครับ  ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปเลยนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์  กราบเรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ผมขอหารือกับทุกท่าน   

   เร่ืองที่  ๑  เมื่อเราจ่ายเงินสะสมให้กับโครงการถนนหินคลุกแล้ว  สามารถ
หารถเกรดถนนก่อนได้ไหม  เพราะว่าตอนน้ีถนนเส้นหนองค่าย – ไทรโยง  
ชํารุดหมดแล้ว  เราสามารถขอยืมรถจาก  อบจ.  มาเกรดถนนเส้นหลักๆ ใน
ตําบลของเราได้หรือไม่  จากน้ันจึงนําหินคลุกมาลงถนน 

   เรื่องที่  ๒  โครงการเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ( หน่ึงแสนบาท )  ที่ต้ังไว้ใน
ในปีที่แล้ว  ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้มีการติดตามอะไรเลย  จึงอยากให้เจ้าของ
โครงการได้ช้ีแจงว่าดําเนินการไปถึงไหน  และกลุ่มอ่ืนสามารถกู้ได้ไหม  หรือกู้
ได้เฉพาะกลุ่มเก่าๆ   ตามที่เห็นในเอกสารน้ีได้แสดงรายละเอียดการชําระหน้ี  
แต่คณะกรรมการท่ีต้ังขึ้นมาได้ดําเนินการติดตามจริงหรือเปล่า  ซึ่งท่านเลขาฯ 
ได้ช้ีแจงแล้วว่า  ถ้าไม่มีการติดตามนายกฯ จะมีความผิด  ผมจึงอยากให้
เจ้าของโครงการได้ช้ีแจงว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้ว  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เรื่องที่  ๑  ก็คือ  ท่านจําเริญอยากให้นํารถมาปรับสภาพถนนก่อนที่จะลงหิน
คลุกนะครับ  ท่านรองนายกฯ จะช้ีแจงไหมครับเชิญครับ 

นายเชิดศักด์ิ  ผจวบโชค เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอแนะว่าให้
ต้ังคณะกรรมการสภาฯ ขึ้นมาเพ่ือติดตามและตรวจสอบโครงการแต่ละ
โครงการท่ีได้ดําเนินการไป  อย่างน้อยก็จะเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ของเราที่เป็น
ผู้ดําเนินโครงการหากมีการขาดตกบกพร่องในส่วนใด  ต้ังคณะกรรมการขึ้นมา
ประมาณ  ๖  คนในแต่ละเขต  และมารายงานผลการดําเนินงานให้ที่ประชุม
ได้รับทราบว่าการดําเนินงานเรียบร้อยมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่  ขอบคุณ
ครับ 
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ประธานสภาฯ ผมก็อยากให้สมาชิกฯ ของเราเป็นคณะกรรมการทั้ง  ๑๒  ท่านเลยนะครับ  

เพราะชาวบ้านได้ให้ความไว้วางใจแก่พวกเราได้เป็นตัวแทนช่วยดูแลตําบลของ
เรา  เชิญท่านธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอขอบคุณ
ท่านผู้บริหารที่ให้ความชัดเจน  ซึ่งจะทําให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มาก
ย่ิงขึ้น  ทําให้เราได้ติดตามการทํางานของผู้รับเหมา  และได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ของเรา  ผมจึงอยากให้คณะกรรมการแต่ละโครงการได้ร่วมลงช่ือในโครงการที่
ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบติดตามโครงการน้ันๆ  ก็อยากจะให้ลงมติเรื่องน้ีด้วย
ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ผมขอฝากอีกเรื่องหน่ึงสําหรับ
คําถามที่  ๑  ของผม  คือ  เรื่องรถเกรดถนน  อยากให้ช่วยประสานนํารถเกรด
ของ  อบจ.  มาปรับสภาพถนนก่อนได้ไหมครับ  โดยเฉพาะถนนหลักๆ ที่รถ
เกรดสามารถดําเนินการได้  ถึงแม้ว่าจะมีถนนหลายสายที่ยังไม่สามารถลงหิน
คลุกได้ในตอนน้ี  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านรองนายกฯ มีอะไรจะเพ่ิมเติมไหมครับ 

นายเชิดศักด์ิ  ผจวบโชค เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ถ้าสามารถประสานรถ
เกรดจาก  อบจ.  ในช่วงที่เราดําเนินงานได้ก็ถือว่าโชคดีครับ  เพราะรู้สึกว่า  
อบจ.  จะมีอยู่เพียง  ๑ – ๒  คัน  และไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หรือเปล่า  จึงไม่อยาก
ให้เราไปคาดหวังมาก  อาจจะใช้รถไถปรับสภาพถนนแทนไปก่อน  แต่ท่าน
สมาชิกฯ ต้องเป็นผู้กํากับดูแลนะครับ  จากน้ันจึงมารายงานให้สภาฯ ได้รับ
ทราบ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตําบลเราก็มีถนนหลายสายนะครับที่ยังไม่เป็นรูปร่างถนน  ก็อยากจะปรับ
สภาพให้เป็นถนนที่ใช้งานได้ก่อน  สําหรับงบประมาณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหิน
คลุกหรือถนนคอนกรีต  ก็ต้องประชุมประชาคมหมู่บ้านก่อนนะครับ  ก็ขอฝาก
ไปยังคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้านด้วย  ส่วนคําถามที่  ๒  เร่ืองการ
ดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน  ไม่ทราบว่าคณะกรรมการที่ต้ังขึ้นมาเมื่อปี
ที่แล้วดําเนินการและติดตามไปถึงไหนแล้ว  เชิญครับคุณธัญญา 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ ขออนุญาตท่านประธานฯ  โดยปกติเมื่อมีการประชุมแต่ละครั้งผมจะเก็บ
เอกสารไว้ทั้งหมด  ซึ่งเอกสารที่ผมได้รับเมื่อปีที่แล้ว  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ไม่ตรงกับ
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เอกสารที่ได้รับในวันน้ี  คือ  หมู่ที่  ๑๕  ในตอนแรกจะเป็นช่ือคุณประคอง  
ประโลมรัมย์  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ( หน่ึงแสนบาท )  วันที่ครบกําหนด  คือ  
วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  แต่เอกสารในวันน้ีช่ือจะเป็นนายถ่วง  
บัตรรัมย์  วันที่ครบกําหนด  คือ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เช่นกัน  
ก็ขอให้ท่านช่วยช้ีแจงหน่อยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตท่ี  ๑  โครงการเศรษฐกิจชุมชนของหมู่
ที่  ๑๑  ในปีที่แล้วได้มีการเปลี่ยนคณะกรรมการจากเมื่อก่อน  คือ  นาย
ประสิทธ์ิ  ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ปริญญา  ปุลันรัมย์  ซึ่งได้มาดําเนินการ
เปลี่ยนช่ือคณะกรรมการท่ีเทศบาลของเรา  เพราะสมาชิกโครงการฯ ได้ประชุม
กันแล้ว  ที่ท่านจําเริญถามว่า  สมาชิกเก่าสามารถกู้ได้หรือไม่  ก็ขึ้นอยู่กับ
ประธานของเรา  และการขยายขนาดของกลุ่ม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สําหรับโครงการเศรษฐกิจชุมชนน้ัน  ผมคิดว่าถ้าจะเปล่ียนคณะกรรมการใหม่
ควรที่จะชําระหน้ีสินให้หมดก่อนนะครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญท่านธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ผมขออนุญาตเพ่ิมเติม  อย่าง
กรณีท่านอาจารย์เคลื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ยังค้างชําระอยู่อีก  ๙๙๕  บาท    
( เก้าร้อยเก้าสิบห้าบาท )  เราจะทําอย่างไร 

ประธานสภาฯ เชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กลุ่มเหล่าน้ีจะมีเงินสมทบ  
ร้อยละ  ๓๐  แต่กลุ่มในบ้านผมก็ได้จ่ายเงินสมทบไปแล้วของเงินสมทบคืนไม่ได้  
ผมจึงถามว่า  ถ้าเปลี่ยนกลุ่มใหม่จะสามารถกู้ได้หรือไม่  หรือกู้ได้เฉพาะกลุ่ม
เก่าๆ  ขอบคุณมากครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  โครงการเศรษฐกิจชุมชนน้ัน
เป็นโครงการที่รัฐบาลได้ปล่อยกู้โดยนําเงินอุดหนุนมาให้แก่  อบต.  ต่อมาแต่ละ
หมู่จะต้องประชุมประชาคมว่าจะตั้งกลุ่มอะไรเพ่ือมากู้เ งินจาก  อบต .          
ซึ่งจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบตามหลักเกณฑ์  ร้อยละ  ๓๐  ระยะเวลาการ
ผ่อนชําระตามเง่ือนไขในสัญญา  เมื่อได้รับเงินไปแล้ว  จะให้นายกฯ ไปติดตาม
เองทุกหมู่ก็คงเป็นไปได้ยาก  จึงมอบหมายให้การเงินคอยติดตามว่าแต่ละปีมี
การชําระหน้ีเท่าไหร่ของแต่ละกลุ่มจนครบ  จึงกลายเป็นปัญหาในการ
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บริหารงานเหมือนกัน  ซึ่งกลุ่มเก่าๆ  ถ้าชําระเงินกู้ไม่หมดก็จะไม่สามารถกู้ได้
เช่นกัน  แต่กลุ่มใหม่ก็สามารถกู้ได้  เพราะเรามีงบประมาณส่วนน้ีอยู่แล้ว     
แต่ท่านจะต้องประชุมประชาคมว่าหมู่บ้านท่านรับรองกลุ่มของท่าน  จึงเข้ามา
ทําสัญญาเริ่มต้นใหม่ทุกอย่าง  และจ่ายเงินสมทบอีกร้อยละ  ๓๐  เหมือนกัน  
ในวันน้ีจริงๆ แล้วต้องให้  ผอ. กองคลัง  เป็นผู้ช้ีแจงแต่ท่านเดินทางไปราชการ  
จึงได้ฝากเอกสารไว้  ส่วนที่ยังค้างชําระก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะต้อง
ติดตามทวงถามต่อไป  ส่วนจะฟ้องร้องหรือไม่ก็ต้องให้ถึงที่สุดก่อน  ก็ขอฝากไว้
เพียงเท่าน้ี  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านเลขาฯ ก็ได้ช้ีแจงแล้วนะครับ  แต่ละหมู่ที่ทําโครงการมาก็ได้มีการติดตาม
ทวงถามไปแล้วบางท่านก็ยังน่ิงเฉยอยู่  เพราะฉะน้ันเงินสมทบที่จ่ายเข้ามาก็จะ
เก็บไว้ก่อนจนกว่าจะชําเงินกู้จนครบจึงจะคืนเงินสมทบน้ีให้นะครับ  เชิญท่าน
ธุรกิจครับ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ในสมัยที่ผมเป็นสมาชิก  
อบต.  ผมก็ดีใจที่ได้เงินจากโครงการน้ีไปให้ชาวบ้านที่ต้ังกลุ่มขึ้นมาได้  ๕  กลุ่ม  
แต่ก็เกิดปัญหาบางกลุ่มก็อยู่ได้ไม่ถึงปี  ซึ่งตอนน้ันก็มีคณะกรรมการคอย
ติดตามอยู่เช่นกันแต่ไม่นานก็หายไป  แต่บางกลุ่มเค้าก็ประสบความสําเร็จ    
ซึ่งผมก็ทําตามหลักการทุกอย่าง  มีการประชุมประชาคมขึ้นมาแต่ก็ไม่ประสบ
ความสําเร็จ  ผมก็มีส่วนร่วมรับผิดชอบ  เพราะได้ลงช่ือไปแล้ว  ผมจึงคิดว่า
โครงการน้ีจะเป็นโครงการที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร  ผมขอฝากไว้
เท่าน้ี  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ผมขอเพ่ิมเติมสักนิดหน่ึง  
ท่านเลขาฯ ได้บอกว่าการติดตามเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  แต่ท่านก็ได้บอกว่า
เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารเช่นกัน  ซึ่งถ้าเราพิจารณาในข้อบัญญัติจะเขียนไว้
เลยนะครับว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องติดตาม  และจะมีเงินที่เป็นการให้กําลังใจ
เจ้าหน้าที่ด้วย  เช่น  เงินเพ่ิมของพนักงานท่ีต้ังไว้  ๑๒๖,๓๖๐  บาท  ( หน่ึง
แสนสองหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาท )  ผมว่าเราควรช่วยกัน  ไม่ใช่โยนให้
ใครรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ รู้สึกว่าโครงการน้ีจะมีปัญหาทุกหมู่เลยนะครับ  ทั้งๆ ที่โครงการท่ีเสนอมา  
ล้วนแล้วแต่ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้านทั้งน้ันเลยนะครับ  เราควรที่จะ
มาหารือร่วมกันเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา  บางหมู่ก็ประสบผลสําเร็จนะครับ     
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๑๓ 
 

ก็ขอฝากไปยังท่านผู้บริหารนะครับ  เพราะโครงการน้ีค่อนข้างจะติดตามการ
ชําระหน้ีได้ช้า  มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ   
เชิญท่านเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  โครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ผมก็ขอเวลาจากท่านสมาชิกฯ นะครับ  และต้องไปเร่งรัดทางเจ้าหน้าที่ให้ทํา
หนังสือทักท้วงหรือท้วงติงไปยังประธานกลุ่ม  เพ่ือให้รีบชําระเงินกู้  อย่างน้อย
ก็จะได้มีหลักฐานไว้กับทางราชการว่าเราได้ทวงถามแล้ว  ผมก็ได้สอบถามไปยัง
หัวหน้ากองคลังแล้ว  แต่ยังไม่ทราบว่าได้ทวงถามวันสุดท้ายเมื่อวันที่เท่าไหร่  
บางหมู่ก็ได้ชําระเข้ามาตามปกตินะครับเพียงแต่ยังชําระไม่ครบเท่าน้ัน          
ก็ขอช้ีแจงเพียงเท่าน้ีครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ อีกเร่ืองหน่ึงนะครับ  ช่วงน้ีชาวบ้านได้สอบถามเรื่องการซ่อมบํารุงไฟกิ่ง     
บางหมู่ก็ดับมานานหลายเดือนแล้ว  เชิญท่านนายช่างครับ 

นายเดชา  แสงคําพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประทานสภาฯ  ท่านเลขาฯ  คณะผู้บริหาร  
และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  กระผมนายเดชา  แสงคําพันธ์        
ขอช้ีแจงเรื่องการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน  โดยเราจะรวบรวมจุดที่
เสียหายแต่ละหมู่เมื่อได้จํานวนหน่ึงแล้วเราจะจ้างช่างให้มาซ่อม  เพราะเราไม่มี
ช่างไฟฟ้าโดยเฉพาะที่จะออกไปซ่อมแซมได้ทันที  โดยจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายวัน
ซึ่งจะคุ้มกว่าเพราะสามารถซ่อมได้หลายต้นใน  ๑  วันครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ก็ขอฝากท่านสมาชิกฯ ให้ช่วยดูแลหน่อยนะครับ  จุดไหนที่มีปัญหาก็ให้ทําเร่ือง
เสนอเข้ามา  ไม่จํากัดว่าเฉพาะในเขตของท่านนะครับ  ผมขอนัดประชุมครั้ง
ต่อไป  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุม
สภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี
สําหรับวันน้ีหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น. 

********************** 
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( 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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