
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๓ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

วันอังคารท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

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

 

ผูเขารวมประชุม  ๑๒  คน 

ผูมาประชุม  ๑๑  คน 

ผูไมมาประชุม    ๑  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. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๑. นายสิทธิศักดิ์   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๒. นายใจเพชร   สราญบุรุษ  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บานบัว 

สมาชิกสภาฯ ผูไมมาประชุม  

๑. นายธุรกิจ   อุพลรัมย สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ ลา 

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 เท
ศบ

าล
ตาํ
บล
บ้า
นบั

ว



๒ 

 

๗. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๘. นางกัญจนรัชต    ธนาวัฒนภิญโญ  ผูอํานวยการกองคลัง 

๙. นางสุภาภรณ   จะนันท   หัวหนาฝายอํานวยการ 

๑๐. นางสาวประพัฒนศร ประวันรัมย  ผช.จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๑. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช.จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๒. นายเสรี     คงนาค   เจาพนักงานพัสดุ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกมาประชุม  ๑๑  ทาน  ลา  ๑  ทาน  คือ  นายธุรกิจ   อุ พ ล รั ม ย

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ถือวาครบองคประชุมครับ      

ในวันนี้ เทศบาลตําบลบานบัวของเรามีเจาหนาท่ียายมาปฏิบัติหนาท่ีอีก         

๑  ทาน  ขอใหชวยแนะนําตัววาปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงอะไร  สามารถติดตอ

เรื่องใดไดบาง  เชิญครับ 

นายเสรี  คงนาค กระผมนายเสรี  คงนาค  ยายมาจากองคการบริหารสวนตําบลสนวน  อําเภอ

หวยราช  มาปฏิบัติหนาท่ีท่ีเทศบาลตําบลบานบัว  สังกัดกองคลัง  ตําแหนงเจา

พนักงานพัสดุ  ตั้งแตวันท่ี  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ท่ีผานมา  รับผิดชอบ

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางทุกประเภท  และมีหนาท่ีรายงานเอกสารตางๆ      

ใหทางอําเภอไดรับทราบครับ  สามารถบอกกลาวหรือตักเตือนไดครับ  ยินดีท่ี

จะทํางานกับเทศบาลตําบลบานบัว  ขอบคุณมากครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย   

ท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๒ ) ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๗ วันจันทร ท่ี               

๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ประธานสภาฯ ขอยกไปรับรองในการประชุมฯ สมัยหนานะครับเนื่องจากยังไมเรียบรอย 
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๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จส้ิน 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

 - เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ข้ันลงมติ 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน     

พ .ศ .  ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี  ๒ )  พ.ศ .  ๒๕๕๔  ขอ  ๕๒         

การพิจารณารางเทศบัญญัติฯ  ในข้ันลงมติไมมีการอภิปราย  เวนแตวาการ

ประชุมสภาทองถ่ินมีมติใหอภิปรายหรือมีเหตุอันสมควร  ก็จะขอลงมติเลยนะ

ครับ  สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานเชิญทานราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอเสนอใหเทศบาลฯ มีเต็นท

ไวประจําท่ีสํานักงาน  เพ่ือใหเทศบาลฯ และชาวบาน  ไดนําไปใชสําหรับ

กิจกรรมตางๆ ภายในตําบลบานบัว  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ไดมีการตั้งไวในเทศบัญญัติของป  ๒๕๕๗  แลว  ตอนนี้อยูในข้ันตอนของการ

จัดซ้ือจัดจาง  เชิญทานเลขานุการฯ ครับ

  

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมขอหารือเรื่อง

การจดบันทึกรายงานการประชุมฯ  สืบเนื่องจากเม่ือครั้งท่ีเปนองคการบริหารเท
ศบ
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สวนตําบลบานบัว  ก็ไดมีการจดบันทึกรายงานการประชุมฯ ทุกตัวอักษร     

ทําใหมีเนื้อหาสาระเปนจํานวนมาก  ทําใหระยะเวลาในการถอดเทปจะลาชา  

เม่ือชาแลวทําใหกระทบตอการสงเทศบัญญัติเขาสูทานผูวาราชการจังหวัด  

เพราะตองสงภายใน  ๗  วัน  หลังลงมติ  ผมจึงขอปรึกษาหารือกับทานสมาชิก

ฯ วา  เราควรท่ีจะจดบันทึกเฉพาะประเด็นหลักๆ ท่ีสําคัญ  สวนท่ีไมสําคัญก็

อาจจะจดไวใหพอเขาใจได  จึงขอนําเรียนในท่ีประชุมฯ แหงนี้วา  การจด

บันทึกฯ จะบันทึกเฉพาะใจความสําคัญ  สวนท่ีเปนตัวเลขตองบันทึกท้ังหมด  

ในสวนวาระอ่ืนๆ อาจจะละเอาไว  บันทึกเฉพาะหัวเรื่อง  และเนื้อหาสาระบาง

ตอนท่ีสําคัญ  แตถาเปนเรื่องท่ีตองพิจารณาเปนสาระสําคัญก็จะคงไวโดย

ละเอียดเชนเดิม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ

  

ในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในสภาฯ นั้น  ก็ตองมีการขยายความ

จากใจความสําคัญบาง  แตในการบันทึกการประชุมฯ นั้นก็ขอใหบันทึกในสวน

ท่ีเปนใจความสําคัญโดยละเอียด  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ    

เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ในฐานะท่ีผม

เปนประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ผมเขาใจในสิ่งท่ีทาเลขา

ฯ ไดหารือ  แตในความเปนจริงนั้นจําเปนจะตองบันทึกทุกถอยคํา  แตวิธีการ

ปฏิบัติเพ่ือใหเปนรูปแบบท่ีดีนั้นเปนอยางไร  สมาชิกฯ ก็ควรท่ีจะจดบันทึกวา

ไดอภิปรายอะไรไปบาง  บางครั้งเม่ือบันทึกออกมาแลวอาจจะไมเหมือนกับท่ีได

อภิปรายในสภาฯ  เพราะในการอภิปรายนั้นอาจจะมีคําพูดท่ีไมครบ หรือไม

เหมาะสมหลุดออกมาบาง  แตก็สามารถทําความเขาใจในเนื้อหาท่ีอภิปรายได  

ผมเห็นดวยครับ  ในสวนท่ีจะนําเสนอแกสมาชิกฯ หรือเสนอสูสาธารณะ

เฉพาะท่ีเปนสวนท่ีเปนเนื้อหาสําคัญ  โดยผานการกรองหลายๆ ครั้ง  ไมวาจะ

เปนทานนายกฯ  ทานเลขาฯ  โดยเฉพาะผู ท่ีตองกรองท้ัง  ๓  ทาน  คือ  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ทานเลขาฯ ก็ไดชี้แจงไปแลววาจะตองทําอยางไรบางเก่ียวกับเรื่องถนนหนทาง

นะครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานเชิญทานธัญญาครับ 
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ประธานสภาฯ เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ในการอภิปรายใน

สภาฯ นั้นมีเหตุและผล  ไมควรท่ีจะไปตัดในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ  แตสวนท่ี

ไมเขาประเด็นหรือคําไมเหมาะสมนั้นก็ควรจะตัดออก  ก็ขอฝากในการบันทึก

ใหบันทึกเหตุและผลท่ีเปนสาระสําคัญใหชัดเจน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานเลขานุการฯ ครับ  

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  โดยปกติ

เจาหนาท่ีของเราก็จะมีการบันทึกเสียงการประชุมไวท้ังหมด  แตเม่ือเวลาถอด

บันทึกออกมาแลว  อาจจะถอดออกมาไมทุกคําพูด  เพราะฉะนั้นก็จะบันทึก

ออกมาเปนตัวอักษรในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท่ีเปนเหตุและผล  และอาจจะมี

การเรียบเรียงคําพูดใหเหมาะสมครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ

  

มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานเชิญทานติ๋งครับ 

นายติ๋ง  สารรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายติ๋ง  สารรัมย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอขอบคุณฝายบริหารท่ีได

เล็งเห็นถึงความเดือดรอนของชาวบาน  และไดจัดสรรงบประมาณในการจัดทํา

โครงการเ พ่ือตอบสนองตอความตองการของชาวบานบานหนองคาย          

หมูท่ี  ๑๐  มา  ณ  ท่ีนี้ดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  สวนราชการใน

เทศบาลตําบลบานบัวมีหลายกอง  ผมก็อยากจะใหเจาหนาท่ีหรือหัวหนาแตละ

กองมารวมประชุม  เพ่ือจะไดแนะนําตัววารับผิดชอบกองใด  มีหนาท่ีอะไรบาง  

เพ่ือเวลาชาวบานมาติดตอราชการจะไดติดตอไดถูกกอง  หรือมีเรื่องเรงดวนจะ

ไดประสานงานไดถูกคน  ขอบคุณมากครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในการมาติดตอ

ราชการนั้น  หากไมทราบวาจะตองติดตอกองใด  ทานสามารถมายื่นหนังสือไดเท
ศบ
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ท่ีธุรการครับ  จากนั้นธุรการจะเปนผูประสานงานตอไปยังกองท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ในบางครั้งการประชุมสภาฯ ก็อาจจะมีการกระทบกระท่ังกันบาง  แตก็ถือวา

เปนหนาท่ี  หลังจากเลิกประชุมแลว  ผมก็หวังวาเราจะสามารถทํางานรวมกัน

ไดเหมือนเดิมครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถาไมมีผมขอ

เลิกประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

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

 

( 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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