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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งที่  ๑ )  ประจําปีพทุธศักราช  ๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๑๔  สิงหาคม  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. นางกัญจน์รัชต์    ธนาวัฒน์ภิญโญ  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๘. นางสุภาภรณ์   จะนันท์   หัวหน้าสํานักปลัด 
๙. นายณภัทร   โฆษิตอัมพรเสนีย์  หัวหน้ากองการศึกษา 
๑๐. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย์   จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑. นางสาวณฐอร   มุ่งมี   นักพัฒนาชุมชน 
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๑๒. นายเดชา     แสงคําพันธ์  นายช่างโยธา 
๑๓. นางสาวประพัฒน์ศร ประวันรัมย์  ผช.จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๔. นายธนรัตน์   ผจวบโชค  ผช.จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันน้ีสมาชิกมาประชุม  ๑๒  ท่าน  ครบองค์ประชุมนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย   
ที่  ๒  ( ครั้งท่ี  ๑ ) ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖ วันพุธที่  ๒๑  มิถุนายน  
๒๕๕๖   

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคําส่วนไหนหรือไม่  เชิญท่านราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ผมนายราเมศ  ไชยโย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  ผมขอแก้ไขหน้าที่  ๑๓  ในส่วน
ที่ผมเสนอจากฟาร์มไก่เป็นโรงพักหมูแทนครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคําส่วนไหนหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง     
นะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ วันน้ีไม่มีนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้น 

ประธานสภาฯ วันน้ีไม่มีนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  ๑ .  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  บัดน้ี  ถึงเวลาท่ี
คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลบ้านบัว  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
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รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลบ้านบัวอีกครั้งหน่ึง  ฉะน้ัน  ในโอกาสน้ี  
คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านบัว  จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ดังต่อไปนี้ 

๑. สถานะการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  
๒๕๕๖  เทศบาลตําบลบ้านบัวมีสถานะการเงินดังน้ี 

 ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  ๒๘,๙๗๔,๐๓๐.๔๔  บาท  ( ย่ีสิบ

แปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามสิบบาทส่ีสิบสี่สตางค์ ) 
 ๑.๑.๒ เงินสะสม  ๖,๑๔๓,๘๗๕.๘๔  บาท  ( หกล้านหน่ึงแสนสี่
หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์ ) 
 ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม  ๕,๙๙๘,๗๔๐.๐๙  บาท  ( ห้าล้านเก้า
แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเก้าสตางค์ ) 
 ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จํานวน .........-..........โครงการ   

 รวม  …………-…………  บาท 
 ๑ .๑ .๕  ร า ยก า รที่ ไ ด้ กั น เ งิ น ไ ว้ โ ด ย ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ห น้ี ผู ก พั น           
จํานวน ……-……… โครงการ 
  รวม  …………-…………  บาท 

         ๑.๒ เงินกู้คงค้าง  ……………-………………  บาท  

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 
(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น  ๓๐,๔๖๗,๐๐๐.๕๙  บาท  ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร    ๔๗๕,๔๗๑.๘๗ บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต  ๔๗,๓๐๖.๕๔    บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           ๑๗๕,๖๘๗.๙๑   บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        - บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        ๔๔,๗๖๒ บาท 
 หมวดรายได้จากทุน           - บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร      ๑๕,๘๗๘,๗๓๗.๒๗ บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     ๑๓,๘๔๕,๐๓๕.๐๐ บาท 
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(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  …………-……………  บาท 
        (๓) รายจ่ายจริงจํานวน  ๒๔,๓๑๘,๑๘๕.๑๒.-  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง           ๑,๒๘๙,๐๔๐.๐๘ บาท 
 งบบุคลากร  ( หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และค่าจ้างช่ัวคราว )
             ๗,๘๗๘,๒๐๙.๐๐ บาท 

 งบดําเนินงาน ( หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  และหมวดค่า
สาธารณูปโภค )        ๑๐,๖๕๗,๒๒๖.๐๒ บาท 

 งบลงทุน  ( หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง )  
            ๑,๑๕๐,๖๗๖.๐๒ บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน  ( หมวดรายจ่ายอ่ืน )  ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
 งบเงินอุดหนุน  ( หมวดเงินอุดหนุน )      ๓,๓๓๑,๐๓๔.๐๐ บาท 
        (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
            …………-………..  บาท 
        (๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 

จํานวน      ๓,๘๕๑,๔๔๐.๐๐ บาท 

๓. งบเฉพาะการ 
        ประเภทกิจการ............-............... กิจการ..........-.............. 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ….  มีรายรับจริง  …………-………..….  บาท  
รายจ่ายจริง  ..…..…..-……….  บาท 

      กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ   
         จํานวน ....………-……….  บาท 
      ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    
         จํานวน ....………-……….  บาท
      กําไรสุทธิ  จํานวน ....………-……….  บาท 
      เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ ...................................
         จํานวน ....………-……….  บาท 
    ทรัพย์จํานํา  จํานวน ....………-……….  บาท
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รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง
ปี ๒๕๕๕ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕๖ 

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๗ 

รายได้จัดเก็บเอง  
    หมวดภาษีอากร ๔๗๕,๔๗๑.๘๗ ๖๘๓,๐๐๐ ๗๘๕,๕๐๐
    ห ม ว ด ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม  
ค่าปรับ  และใบอนุญาต 

๔๗,๓๐๖.๕๔ ๔๘,๘๐๐ ๙๘,๘๐๐

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๗๕,๖๘๗.๙๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
    ห ม ว ด ร า ย ไ ด้ จ า ก
ส า ธ า รณู ป โ ภ ค แ ล ะ ก า ร
พาณิชย์ 

- - -

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๔๔,๗๖๒ ๓๕๐,๐๐๐ ๒๔๐,๗๐๐
    หมวดรายได้จากทุน - - -
    รวมรายได้จัดเก็บเอง ๗๔๓,๒๒๘.๓๒ ๑,๒๓๑,๘๐๐ ๑,๓๒๕,๐๐๐
รายไ ด้ที่ รั ฐบาลเก็บแ ล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

 

    หมวดภาษีจัดสรร ๑๕,๘๗๘,๗๓๗.๒๗ ๑๕,๙๐๘,๐๐๐ ๑๗,๔๙๘,๐๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑๕,๘๗๘,๗๓๗.๒๗ ๑๕,๙๐๘,๐๐๐ ๑๗,๔๙๘,๐๐๐

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๓,๘๔๕,๐๓๕ ๒๑,๕๔๓,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐
    ร ว ม ร า ย ไ ด้ ที่ รั ฐ บ า ล
อุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

๑๓,๘๔๕,๐๓๕ ๒๑,๕๔๓,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๓๐,๔๖๗,๐๐๐.๕๙ ๓๘,๖๘๒,๘๐๐ ๓๙,๘๒๓,๐๐๐
 

รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๕ 

ประมาณการ 
๒๕๕๖ 

ประมาณการ
๒๕๕๗ 

จ่ายจากงบประมาณ  
    งบกลาง ๑,๒๘๙,๐๔๐.๐๘ ๔,๒๕๙,๕๙๖ ๒,๗๕๘,๘๔๐
    งบบุคลากร  ( หมวด
เงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ 

๗,๘๗๘,๒๐๙ ๑๒,๒๐๐,๐๔๐ ๑๒,๕๐๖,๓๔๐
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รายจ่าย 
รายจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๕ 

ประมาณการ 
๒๕๕๖ 

ประมาณการ
๒๕๕๗ 

ค่าจ้างชั่วคราว )  
    งบดําเนิ นงาน  ( หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค )  

๑๐,๖๕๗,๒๒๖.๐๒ ๑๓,๔๙๙,๒๙๘ ๑๔,๙๖๓,๔๒๐

    งบลงทุน  (หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

๑,๑๕๐,๖๗๖.๐๒ ๖,๑๑๖,๗๑๐ ๕,๘๘๕,๔๐๐

    งบรายจ่ายอ่ืน  ( หมวด
รายจ่ายอ่ืน ) 

๑๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

    งบเงินอุดหนุน  ( หมวด
เงินอุดหนุน ) 

๓,๓๓๑,๐๓๔ ๒,๕๙๒,๑๕๖ ๓,๖๙๔,๐๐๐

รวมจ่ายจากงบประมาณ ๒๔,๓๑๘,๑๘๕.๑๒ ๓๘,๖๘๒,๘๐๐ ๓๙,๘๒๓,๐๐๐
 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ของเทศบาลตําบลบ้านบัว  อําเภอเมือง
บุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย ์

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารงานท่ัวไป  
    แผนงานบริหารท่ัวไป ๑๒,๙๗๐,๐๔๐
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓๖๕,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา ๑๐,๘๒๕,๔๒๐
    แผนงานสาธารณสุข ๑,๓๕๘,๘๐๐
    แผนงานสงัคมสงเคราะห์ ๑,๙๗๖,๐๐๐
    แผนงานเคหะและชุมชน ๖,๖๖๕,๑๐๐
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓๕๕,๐๐๐
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

๑,๔๓๐,๐๐๐

ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร ๑,๑๑๘,๘๐๐
    แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้านการดําเนินงานอื่น  
    แผนงานงบกลาง ๒,๗๕๘,๘๔๐

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน ๓๙,๘๒๓,๐๐๐
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๗ 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายเทศบาลตาํบลบ้านบัว  อําเภอเมือง
บุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย ์

งบกลาง 
งบ                          
งาน 

งานงบกลาง 

งบกลาง  
    งบกลาง    ๒,๗๕๘,๘๔๐ 
    บําเหน็จ / บํานาญ  

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
งบ
 

งาน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งานบริหารงาน
คลัง 

รวม 

งบบุคลากร  
    เงินเดือน  ( ฝ่ายการเมือง ) ๒,๖๒๔,๖๔๐ - ๒,๖๒๔,๖๔๐
    เงินเดือน  ( ฝ่ายประจํา ) ๓,๕๙๕,๑๐๐ ๑,๖๒๐,๓๐๐ ๕,๒๑๕,๔๐๐
งบดําเนินงาน  
    ค่าตอบแทน ๑,๔๖๗,๘๐๐ ๑๒๑,๘๐๐ ๑,๕๘๙,๖๐๐
    ค่าใช้สอย ๑,๖๓๕,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๑,๙๐๕,๐๐๐
    ค่าวัสดุ ๘๓๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐
    ค่าสาธารณูปโภค ๔๔๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐
งบลงทุน  
    ค่าครุภัณฑ์ ๑๖๑,๐๐๐ ๙,๔๐๐ ๑๗๐,๔๐๐
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - -
งบรายจ่ายอื่น  
    รายจ่ายอ่ืน    ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน  
    เงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐

รวม ๑๐,๗๙๓,๕๔๐ ๒,๑๗๖,๕๐๐ ๑๒,๙๗๐,๐๔๐
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งบ  
                    

งาน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร
    เงินเดือน  ( ฝ่ายการเมือง ) - -
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๘ 
 

งบ  
                    

งาน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

    เงินเดือน  ( ฝ่ายประจํา ) - -
งบดําเนินงาน
    ค่าตอบแทน - -
    ค่าใช้สอย ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐
    ค่าวัสดุ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐
    ค่าสาธารณูปโภค - -
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์ - -
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - -
งบรายจ่ายอื่น
    รายจ่ายอ่ืน    - -
งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน - -

รวม ๓๖๕,๐๐๐ ๓๖๕,๐๐๐
 

แผนงานการศึกษา 
งบ
 
 

งาน 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร  
    เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - -
    เงินเดือน  ( ฝ่ายประจํา ) ๒,๐๘๔,๐๐๐ - ๒,๐๘๔,๐๐๐
งบดําเนินงาน  
    ค่าตอบแทน ๗๘,๔๐๐ - ๗๘,๔๐๐
    ค่าใช้สอย ๕๖๖,๖๐๐ ๑,๙๒๙,๐๐๐ ๒,๔๙๕,๖๐๐
    ค่าวัสดุ ๒๖๐,๐๐๐ ๑,๙๖๑,๑๒๐ ๒,๒๒๑,๑๒๐
    ค่าสาธารณูปโภค ๒๕๐,๓๐๐ - ๒๕๐,๓๐๐
งบลงทุน  
    ค่าครุภัณฑ์ ๓๑๒,๐๐๐ - ๓๑๒,๐๐๐
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - -
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๙ 
 

งบ
 
 

งาน 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 

งบรายจ่ายอื่น  
    รายจ่ายอ่ืน    - - -
งบเงินอุดหนุน  
    เงินอุดหนุน - ๓,๓๘๔,๐๐๐ ๓,๓๘๔,๐๐๐

รวม ๓,๕๕๑,๓๐๐ ๗,๒๗๔,๑๒๐ ๑๐,๘๒๕,๔๒๐
 

แผนงานสาธารณสขุ 
งาน

 

 

งบ 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งาน
โรงพยาบาล 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่นๆ 

รวม 

งบบุคลากร  
    เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

- - - -

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ๕๐๕,๐๐๐ - - ๕๐๕,๐๐๐
งบดําเนินงาน  
    ค่าตอบแทน ๕๘,๘๐๐ - - ๕๘,๘๐๐
    ค่าใช้สอย ๑๘๕,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - ๓๐๕,๐๐๐
    ค่าวัสดุ ๓๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐
    ค่าสาธารณูปโภค - - - -
งบลงทุน  
    ค่าครุภัณฑ์ - - ๘๐,๐๐๐ -
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - -
งบรายจ่ายอื่น  
    รายจ่ายอ่ืน    - - - -
งบเงินอุดหนุน  
    เงินอุดหนุน - - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐

รวม ๗๗๘,๘๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๑,๓๕๘,๘๐๐
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๑๐ 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งาน

 

 

งบ 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ 

สังคม
สงเคราะห์ 

งานสวัสดิการ
สังคมและ
สังคม

สงเคราะห์ 

รวม 

งบบุคลากร  
    เงินเดือน  ( ฝ่ายการเมือง ) - - -
    เงินเดือน  ( ฝ่ายประจํา ) ๙๖๖,๒๐๐ - ๙๖๖,๒๐๐
งบดําเนินงาน  
    ค่าตอบแทน ๑๐๓,๘๐๐ - ๑๐๓,๘๐๐
    ค่าใช้สอย ๒๗๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐
    ค่าวัสดุ ๑๓๕,๐๐๐ - ๑๓๕,๐๐๐
    ค่าสาธารณูปโภค ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐
งบลงทุน  
    ค่าครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - -
งบรายจ่ายอื่น  
    รายจ่ายอ่ืน    - - -
งบเงินอุดหนุน  
    เงินอุดหนุน - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

รวม ๑,๕๗๖,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑,๙๗๖,๐๐๐
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งบ
 

งาน 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้า
ถนน 

รวม 

งบบุคลากร  
    เงินเดือน  ( ฝ่ายการเมือง ) - - -
    เงินเดือน  ( ฝ่ายประจํา ) ๗๒๒,๓๐๐  ๗๒๒,๓๐๐
งบดําเนินงาน  
    ค่าตอบแทน ๙๓,๘๐๐ - ๙๓,๘๐๐
    ค่าใช้สอย ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐
    ค่าวัสดุ ๒๒๕,๐๐๐ - ๒๒๕,๐๐๐
    ค่าสาธารณูปโภค ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐
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๑๑ 
 

งบ
 

งาน 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้า
ถนน 

รวม 

งบลงทุน  
    ค่าครุภัณฑ์ - - -
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - ๕,๒๒๓,๐๐๐ ๕,๒๒๓,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น  
    รายจ่ายอ่ืน    - - -
งบเงินอุดหนุน  
    เงินอุดหนุน - - -

รวม ๑,๔๔๒,๑๐๐ ๕,๒๒๓,๐๐๐ ๖,๖๖๕,๑๐๐
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งบ

 

งาน 

งานส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
รวม 

งบบุคลากร
    เงินเดือน  ( ฝ่ายการเมือง ) - -
    เงินเดือน  ( ฝ่ายประจํา ) - -
งบดําเนินงาน
    ค่าตอบแทน - -
    ค่าใช้สอย ๓๒๕,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐
    ค่าวัสดุ - -
    ค่าสาธารณูปโภค - -
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์ - -
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - -
งบรายจ่ายอื่น
    รายจ่ายอ่ืน    - -
งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

รวม ๓๕๕,๐๐๐ ๓๕๕,๐๐๐
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๑๒ 
 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
งบ
 
 

งาน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
และ

วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

รวม 

งบบุคลากร  
    เงินเดือน  ( ฝ่ายการเมือง ) - - -
    เงินเดือน  ( ฝ่ายประจํา ) - - -
งบดําเนินงาน  
    ค่าตอบแทน - - -
    ค่าใช้สอย ๕๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐
    ค่าวัสดุ ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐
    ค่าสาธารณูปโภค - - -
งบลงทุน  
    ค่าครุภัณฑ์ - - -
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - -
งบรายจ่ายอื่น  
    รายจ่ายอ่ืน    - - -
งบเงินอุดหนุน  
    เงินอุดหนุน - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

รวม ๗๐๐,๐๐๐ ๗๓๐,๐๐๐ ๑,๔๓๐,๐๐๐
 

แผนงานการเกษตร 
งบ
งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

งบบุคลากร
    เงินเดือน  ( ฝ่ายการเมือง ) - -
    เงินเดือน  ( ฝ่ายประจํา ) ๓๘๘,๘๐๐ ๓๘๘,๘๐๐
งบดําเนินงาน
    ค่าตอบแทน ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐
    ค่าใช้สอย ๕๗๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐
    ค่าวัสดุ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐
    ค่าสาธารณูปโภค - -
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์ - -
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - -
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๑๓ 
 

งบ
งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

งบรายจ่ายอื่น
    รายจ่ายอ่ืน    - -
งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน - -

รวม ๑,๑๑๘,๘๐๐ ๑,๑๑๘,๘๐๐
 
ประธานสภาฯ เอกสารที่ ได้รับหลายๆ ท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยเพราะเป็นรูปแบบใหม่       

เชิญท่านเลขาฯ ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
การจัดทํ า ร่ าง เทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจํ า ปีงบประมาณ           
พ.ศ.  ๒๕๕๗  น้ัน  ได้มีหนังสือช้ีแจงมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และทางเจ้าหน้าที่ที่ได้ไปอบรมว่าให้ปรับปรุงในแนวทางปฏิบัติ
รูปแบบใหม่  ซึ่งจริงๆ แล้วเราได้เริ่มใช้มาต้ังแต่ปี  ๒๕๕๖  จัดทํางบประมาณ
แบบแผนงาน  และก่อนหน้าน้ันจะเป็นแบบส่วนราชการ  โดยกรมฯ ได้จัดทํา
รูปแบบ  การจําแนกประเภทรายรับ  รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขึ้นใหม่  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน  
ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
ส่ วนราชการและการจัดทํ างบประมาณในระบบบัญชีคอมพิว เตอ ร์                
( Electronic  Local  Administrative  Accounting  System, ELAAS )  
โดยให้ใช้ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  
ซึ่งในปี  ๒๕๕๖  เราได้ดําเนินการอย่างคร่าวๆ และมาใช้เต็มตัวในปี  ๒๕๕๗  
เพราะฉะนั้นในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ   เราจะไม่สามารถดําเนินการ
นอกเหนือจากน้ีได้  เน่ืองจากสามารถตรวจสอบได้ทันที  จึงต้องดําเนินการเป็น
ระบบทุกอย่าง  จะเห็นได้ว่าการแถลงงบประมาณจะส้ันลง  ถ้าท่านนําไป
เปรียบเทียบกับรูปแบบเก่าก็อาจจะสับสนได้ก็ไม่เป็นไร  เริ่มพิจารณาใหม่ใน
วันน้ีเป็นต้นไป  ในส่วนของรายรับและรายจ่ายจะมีข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี  
๒๕๕๒  มีรายรับและรายจ่ายจริงต้ังแต่ปี  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  และร้อยละยอด
ต่างระหว่างปี  ๒๕๕๖  กับประมาณการปี  ๒๕๕๗  ในขั้นตอนการจัดทําข้อมูล
ย้อนหลังน้ีค่อนข้างจะลําบากเพราะเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีต้องไปค้นข้อมูล
ย้อนหลัง  ๔  ปี  จึงอาจเกิดความล่าช้าบ้างแต่เราก็สามารถนําร่างเทศบัญญัติฯ 
เข้าสู่สภาได้ทันกําหนด  ในส่วนคําช้ีแจงงบประมาณ  เมื่อก่อนจะต้ังจ่ายจาก
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๑๔ 
 

เงินรายได้และเงินอุดหนุน  แต่ตอนน้ีจะถือว่าเงินรายได้และเงินอุดหนุนเป็นเงิน
รายได้ทั้ งหมด  ซึ่ งท่านนายกฯ  จะต้องเป็นผู้บ ริหารเ งินในส่วนน้ีเอง  
เพราะฉะน้ันรูปแบบใหม่น้ีจะง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบว่าในปีที่ผ่านมา
เราใช้งบประมาณไปเท่าไหร่  เพราะมีการแยกรายการมาละเอียดมากจาก
แผนงานจนถึงระดับโครงการ  ในปี  ๒๕๕๘  ก็จะตัดข้อมูลในปี  ๒๕๕๒  ออก
อย่างน้ีไปเร่ือยๆ  ผมก็ขอช้ีแจงเก่ียวกับรูปแบบใหม่ก่อนที่จะทําการอภิปรายไว้
เพียงเท่าน้ีขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านเลขาฯ ก็ได้ช้ีแจงถึงความสะดวกของการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีรูปแบบใหม่ในการเปรียบเทียบงบประมาณในแต่ละปีเป็นอย่างไรไม่
ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูล  สามารถเปรียบเทียบย้อนหลังได้ทันที  มีท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  ผมสงสัยว่าการ
โอนงบประมาณอุดหนุนจากรัฐฯ มาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีหน่ึงๆ   
มีจํานวนกี่ครั้ง  และเพียงพอกับจํานวนที่เราได้ประมาณการไว้หรือไม่ขอบคุณ
ครับ 

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตช้ีแจงท่านสมาชิกฯ นะครับ  เมื่อก่อนเราได้รับเงินอุดหนุน  ๓ – ๔  
งวด  แต่ในปี  ๒๕๕๖  น้ีได้รับเพียง  ๒  งวด  และประมาณการไว้ประมาณ  
๒๑  ล้านบาท  แต่ได้รับเงินอุดหนุนจริงประมาณ  ๑๔  ล้านบาท  งบประมาณ
เราจึงขาดไปอีกประมาณ  ๗  ล้านบาท  ท่านนายกฯ จึงได้กําชับแก่ทุกฝ่ายว่า
ไม่ควรเบิกจ่ายสุรุ่ยสุร่าย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอบคุณมาก
ที่ได้ส่งข้อมูลเหล่าน้ีให้พิจารณาก่อน  วันน้ีเงินที่เรามีอยู่ซึ่งสรุป  ณ  วันที่  ๓๐  
มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นงบประมาณของปี  ๒๕๕๕  มีรายรับทั้งหมด  
๓๐,๔๖๗,๐๐๐.๙๕  บาท  ( สามสิบล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทเก้าสิบห้า
สตางค์ )  มีรายจ่ายทั้งหมด  ๒๔,๓๙๕,๒๔๕  บาท  ( ย่ีสิบสี่ล้านสามแสนเก้า
หมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบห้าบาท )  มีเงินคงเหลือทั้งหมด  ๖,๐๗๑,๗๕๕.๙๕  
บาท  ( หกล้านเจ็ดหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์ )     
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๑๕ 
 

เมื่อถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  
จะเหลือเงินอยู่เท่าไหร่  เพ่ือให้สมาชิกฯ ได้ทําความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน     
เมื่อท่านพิจารณาการประมาณการรายรับและรายจ่าย  ปี  ๒๕๕๖  และปี  
๒๕๕๗  จะสมดุลกัน  ในปี  ๒๕๕๗  จะประมาณการรายรับไว้ประมาณ  ๓๙  
ล้านบาท  ประมาณการรายจ่ายจริงประมาณ  ๓๙  ล้านบาทเช่นกัน  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  เชิญท่านเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ขอขอบคุณที่ท่านได้ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งเมื่อร่างฯ น้ีผ่าน
ขั้นตอนทั้ง  ๓  ขั้นตอนคือ  ขั้นรับหลักการ  ขั้นแปรญัตติ  และขั้นลงมติ  
จนกระทั่งเสนอผู้ว่าฯ และผู้ว่าให้ความเห็นชอบแล้วเราก็จะสําเนาฉบับจริงให้
ทุกท่านอีกชุดหน่ึง  หลังจากลงมติไปแล้วถ้ามีส่วนไหนที่พิมพ์ผิดหรือตกหล่นใน
ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเลขหรืองบประมาณ  ถ้าท่านตรวจพบขอให้รีบแจ้ง
ก่อนที่จะนําเสนอท่านผู้ว่าฯ เราจะได้ดําเนินการแก้ไขต่อไป  แต่ถ้าเก่ียวข้องกับ
งบประมาณจะต้องดําเนินการในขั้นตอนแปรญัติ  ขออนุญาตช้ีแจงเพียงเท่านี้
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมก็จะขอมตินะครับ  
สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ขั้นรับหลักการกรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง            
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ ๒. การต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ  ในขั้นแปรญัตติ 

 การต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ  ในขั้นแปรญัตติ  ให้สมาชิกฯ เสนอมานะครับ
ว่าจะเลือกคณะกรรมการฯ กี่ท่าน  อย่างน้อย  ๓  ท่านแต่ไม่เกิน  ๗  ท่าน  
เชิญท่านธุรกิจครับ เท
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๑๖ 
 
นายธุรกิจ  อุพลรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธุรกิจ          

อุพล รัม ย์   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว   เขต ท่ี   ๒   ขอเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  ท่านครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ( ผู้รับรองถูกต้อง )  ขอบคุณครับ  มีท่านใดจะเสนออีก
ไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะนับ  ๑ – ๓  ไม่มีนะครับ  ตามที่สมาชิกเสนอมา  และผู้
รับรองถูกต้องก็มีคณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  ท่าน  เพราะฉะน้ันให้สภาฯ 
เสนอช่ือขึ้นมาว่าจะเลือกใครเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  ผมขอเสนอ    
นายธัญญา  ประวรรณรัมย์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ( ผู้รับรองถูกต้อง )  ขอบคุณครับ  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้นายธัญญา  ประวรรณรัมย์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติกรุณายก
มือครับ  ขอบคุณครับ   

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายธัญญา  ประวรรณรัมย์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ด้วย
คะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๒  
เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญท่านธุรกิจครับ 

นายธุรกิจ  อุพลรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธุรกิจ          
อุพลรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒  ผมขอเสนอนาย
จําเริญ  ประโลมรัมย์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ( ผู้รับรองถูกต้อง )  ขอบคุณครับ  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้นายจําเริญ  ประโลมรัมย์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติกรุณายกมือ
ครับ  ขอบคุณครับ   

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายจําเริญ  ประโลมรัมย์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ด้วย
คะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๒  
เสียง 

ประธานสภาฯ เชิญท่านพิเชฐครับ 
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๑๗ 
 
นายพิเชฐ  เข็มเพชร เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายพิเชฐ       

เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒  ผมขอเสนอนายธุรกิจ          
อุพลรัมย์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ( ผู้รับรองถูกต้อง )  ขอบคุณครับ  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้นายธุรกิจ     อุพลรัมย์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติกรุณายกมือ
ครับ  ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายธุ ร กิจ   อุพลรั มย์   เป็นคณะกรรมการแปรญัต ติ            
ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง    
๒  เสียง 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ได้เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติมา  ๓  ท่าน  คือ   

นายธัญญา  ประวรรณรัมย ์
นายจําเริญ  ประโลมรัมย์ 
นายธุรกิจ  อุพลรัมย์ 

 ก็ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมกันเพ่ือให้ท่านได้แต่งต้ังประธานฯ    
รองประธานฯ  เลขานุการฯ  กันก่อนนะครับ  ขอพักการประชุม  ๑๐  นาที
ครับ 

 

------  พกั  ๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐  น.  ------ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๐  น. 

ประธานสภาฯ เข้าสู่การประชุมต่อนะครับ  เชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๒  ขอบคุณทุกท่าน
ที่แต่งต้ังคณะกรรมการฯ ทั้ง  ๓  ท่าน  เพ่ือที่จะได้ทําการแปรญัตติเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จากการปรึกษาหารือ
ของคณะกรรมการฯ   ไ ด้กํ าหนดให้ผมนายธัญญา   ประวรรณรัม ย์            
เป็นประธานฯ  สมาชิกฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติสามารถเสนอคําแปรญัตติ
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๑๘ 
 

ด้วยเอกสารหรือวาจาก็ได้ครับ  สําหรับเวลารับคําแปรญัตติ  เริ่มต้ังแต่วันที่  
๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ถึงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  จากน้ันจะเชิญตัวแทนที่เกี่ยวข้องโดยการส่ง
หนังสือให้ท่านมาช้ีแจง  ในวันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จะมี
การส่งหนังสือไปยังท่านประธานสภาฯ  จากน้ันท่านประธานสภาฯ ก็จะได้ส่ง
หนังสือให้ผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ฝากไปยังสมาชิกฯ ท่านใดที่ต้องการแปรญัตติให้ดําเนินการในวันและเวลา
ดังกล่าวนะครับ  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติจะประจําอยู่ที่เทศบาลตําบลบ้าน
บัวน้ีครับ 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่านธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายธัญญา  
ประวรรณรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ได้ช่วยกันจัดทําเทศบัญญัติซึ่งก็คือกฎหมายที่ใช้ภายในตําบลของเรา  
อยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาเทศบัญญัติทุกเล่มอย่างละเอียดให้เข้าใจ  
โดยเฉพาะค่าธรรมเนียม  เช่น  เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง  ต้องเสียภาษีหรือ
ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ต่อปี  ถ้าท่านไม่มั่นใจให้มาเปิดดูได้เลยครับ  เพราะถ้าเรา
แจ้งกับชาวบ้านผิดก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้  บางเร่ืองถ้าเราไม่สามารถตอบ
ชาวบ้านได้ก็ขอให้กลับไปศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมแล้วจึงแจ้งให้ชาวบ้านได้
ทราบภายหลัง  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายจําเริญ  
ประโลมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  ผมขอหารือเรื่อง
ถนนหน้า  รพสต.  ที่นํ้าท่วมขังเป็นประจําทําให้ชาวบ้านเดือดร้อน  ก็ขอหารือ
และฝากท่านนายกฯ ในเรื่องน้ีด้วยครับ  ขอบคุณครับ เท
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๑๙ 
 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ขอฝากไปยังหัวหน้ากองช่างเก่ียวกับ

เร่ืองไฟกิ่งที่เสียไปหลายดวงทําให้ชาวบ้านเดือดร้อน  ไม่ทราบว่างบประมาณที่
ใช้ในการซ่อมแซมมีอยู่ไหม  เชิญท่านสมชายครับ 

นายสมชาย  เท่ียงเจริญ เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายสมชาย   
เที่ยงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตที่  ๑  ขอเรียนถามท่าน
ประธานสภาฯ เร่ืองเกี่ยวกับทางระบายน้ําของหมู่บ้านที่เดือดร้อน  เช่น    
บ้านหนองค่าย  หมู่  ๑๐  บ้านหัววัว  หมู่  ๑๑  และบ้านบัว  หมู่  ๑           
ที่ประสบปัญหานํ้าท่วมและนํ้าเน่าเสีย  จะมีทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร  
ชาวบ้านจึงขอฝากให้เทศบาลฯ ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  เพราะช่วงน้ีเป็นช่วง
หน้าฝนชาวบ้านค่อนข้างเดือดร้อน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่านเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
ผมขออนุญาตตอบแทนฝ่ายบริหารในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ท่านนายกฯ 
ต้องการที่จัดวางระดับตําบลบ้านบัวและวางผังเมือง  พ้ืนที่ไหนสูงหรือตํ่า  เมื่อ
เราเป็นเทศบาลแล้วจะต้องมีการวางผังเมือง  ซึ่งเราได้มีการสนับสนุน
งบประมาณต้ังแต่ที่เรายังเป็น  อบต.  ไปยังเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ให้เป็น
ผู้ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมบุรีรัมย์  โดยจะมีช่างออกไปสํารวจว่าหมู่บ้านใด
สูงหรือตํ่า  หมู่บ้านใดนํ้าท่วมเป็นประจํา  พ้ืนที่ใดเหมาะแก่การเกษตร  
อุตสาหกรรม  ที่อยู่อาศัย  และเก็บไว้เป็นข้อมูล  จากปัญหาที่เกิดข้ึนซ้ําซาก  
ขอเรียนให้ท่านสมาชิกฯ  ผู้ใหญ่บ้านที่ได้ประชุมชาวบ้านจัดทําแผนชุมชนโดย
เรียงลําดับตามความสําคัญว่าเรื่องใดที่ชาวบ้านต้องการหรือเดือดร้อนเพ่ือนํามา
บรรจุลงในแผนเทศบาล  ถ้าหากในปีหน้ามีงบประมาณถนน  คสล.  ท่าน
อาจจะเปลี่ยนเป็นทางระบายน้ําแทนก็ได้  ก็ขออนุญาตช้ีแจงให้ท่านสมาชิกฯ 
ได้รับทราบ  ส่วนใหญ่เวลาผู้นําชุมชนเรียกประชุมชาวบ้านก็ไม่ค่อยได้ออกมา
ร่วมกันประชุมสักเท่าไหร่  แผนชุมชนที่ออกมาจึงเป็นแผนฯ ที่ไม่ตรงกับความ
เดือดร้อนหรือความต้องการโดยส่วนใหญ่จริงๆ  ก็ขออนุญาตช้ีแจงไว้เพียงเท่าน้ี
ครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอนัดประชุมคร้ังต่อไป  
วันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภา
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๒๐ 
 

เทศบาลตําบลบ้านบัว  สําหรับวันน้ีหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมขอปิด
ประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

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

 
 
 
 

( ลงช่ือ )  ใจเพชร  สราญบุรุษ  ผู้จดบันทึกการประชุม 
    ( นายใจเพชร  สราญบุรุษ ) 

                เลขานุการสภาฯ 
 
 
 

( ลงช่ือ )  วิสิฐศักด์ิ  ตาประโคน   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายวิสิฐศักด์ิ  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 
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๒๒ 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 ......................................... 
 ( นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ ) ประธานกรรมการ 
 
 ......................................... 
  ( นางสาวรตินันท์  สุขล้วน ) กรรมการ 
 
 ......................................... 
  ( นายธุรกิจ  อุพลรัมย์ )  เลขานุการ 
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