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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๑  ( ครั้งที่  ๓ )  ประจําปีพทุธศักราช  ๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๑  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. นายณภัทร   โฆษิตอัมพรเสนีย์  หัวหน้ากองการศึกษา 
๘. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย์   จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙. นางสาวประพัฒน์ศร ประวันรัมย์  ผช.จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐. นายธนรัตน์   ผจวบโชค  ผช.จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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๒ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ วันน้ีสมาชิกมาประชุม  ๑๒  ท่าน  เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกทุกท่านปิดโทรศัพท์มือถือ  หรือปิดเสียงแล้วใช้ระบบสั่นนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  สมัยประชุมสามัญสมัยที่  ๑    
( ครั้งที่  ๒ )  ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖  วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๖  ยังไม่เรียบร้อยดีจึงขอยกไปรับรองในการประชุมฯ สมัยหน้านะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ วันน้ีไม่มีนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้น 

ประธานสภาฯ วันน้ีไม่มีนะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

- เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขั้นลงมติ 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.  
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  ๕๒  การพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติ  ในวาระที่  ๓  ไม่มีการอภิปรายนะครับในวันน้ี  เว้นแต่ว่าที่
ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติให้อภิปรายหรือมีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระ
น้ี  ที่ประชุมสภาท้องถ่ินมีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  ก็เป็นอันว่าขั้นลง
มติไม่มีการอภิปรายนะครับ  เพราะฉะนั้นจะขอมติเลยนะครับ  สมาชิกฯ ท่าน
ใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตราเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 
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ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ในปีน้ีเทศบาลตําบลบ้านบัวของเราจะ
จัดการแข่งขันกีฬา  จึงขอหารือกับท่านสมาชิกฯ ว่าจะจัดช่วงไหนดี  ทางท่าน
นักวิชาการศึกเสนอว่าให้จัดช่วงปิดเทอม  ประมาณเดือนมีนาคม –  เมษายน  
กีฬาที่ใช้แข่งขัน  คือ  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  ตะกร้อ  เปตอง  และแชร์บอล  
ใช้การแข่งขันแบบเปิดไม่จํากัดทีม  ไม่จํากัดผู้สมัคร  ไม่จํากัดหมู่บ้าน  มีท่าน
ใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญท่านจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย์ กราบเรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  การท่ีจะนําผู้แข่งขัน
จากท่ีอ่ืนมาร่วมทีม  ควรจะกําหนดว่าจะจะสามารถมีได้กี่คน  เช่น  กีฬา
ฟุตบอล  เพราะบางหมู่อาจจะใช้นักกีฬาทั้งทีมเลยก็ได้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ผมขอเสนอว่าไม่เกิน  ๕  คน  ในการ
นําผู้แข่งขันจากหมู่บ้านอ่ืนมาร่วมทีม  ส่วนกฎระเบียบเราจะกําหนดกันอีกทีว่า
จะสามารถใช้นักกีฬาต่างถ่ินได้กี่คน  เชิญท่านราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายราเมศ  ไชยโย  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอปรึกษาว่าแต่ละหมู่จะส่งก่ี
ทีมครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ หลักจากปิดประชุมแล้วจะทําหนังสือถึงหมู่บ้านแต่ละหมู่ให้ส่งทีมเข้าแข่งขัน  
รวมทั้งหมดน่าจะให้ได้  ๑๖  ทีม  ประเภทของกีฬาที่ใช้แข่งขันในปีน้ีอาจจะ
เพ่ิมกีฬาแชร์บอล  และกีฬาของผู้สูงอายุ  ไม่ทราบว่าท่าน  ผอ.  จะมีงบในส่วน
น้ีเพ่ิมไหมครับ 

นายณภัทร โฆษิตอัมพรเสนีย์  เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  อย่างที่ท่านประธานได้แจ้งไว้
ว่าจะเพ่ิมกีฬาแชร์บอล  ส่วนกีฬาผู้สูงอายุถ้าดําเนินการได้ก็ดีครับ  คงไม่
กระทบกับงบประมาณสักเท่าไหร่  เพราะมีหัวหน้าทีมที่คอยประสานงานใน
ส่วนน้ีอยู่แล้วครับสําหรับฟุตบอลผู้สูงอายุ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่าการแข่งขันกีฬาของ
เทศบาลตําบลบ้านบัวในปีน้ีจะมี  ฟุตบอลประชาชนชาย  ฟุตบอลอาวุโส  
วอลเลย์บอลหญิง  ตระกร้อ  และแชร์บอล  ส่วนรายการชักกะเย่อ  จะเป็นการ
คั่นรายการ  เชิญท่านรองนายกฯ ครับ 

นายเชิดศักด์ิ  ผจวบโชค  เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  เมื่อก่อนเราใช้ช่ือโครงการว่า  
อบต. บ้านบัวเกมส์  แต่ตอนน้ีเรายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลแล้วน่าจะเปลี่ยนช่ือ
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เป็น  เทศบาลบ้านบัวเกมส์  คร้ังที่ก็ต่อจากสมันที่เป็น  อบต.  เลย ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ น่าจะเปล่ียนเป็นเทศบาลบ้านบัวเกมส์  ครั้งที่  ๑  นะครับ  เพราะเป็นปีแรกท่ี
เรายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล  และเป็นปีแรกท่ีมีการแข่งขันกีฬาแบบเปิดด้วย  
ทุกทีมสามารถดึงนักกีฬาต่างถิ่นมาร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน  ๕  ท่าน  ยกเว้น     
เปตองคงไม่ถึง  ๕  คน  หรือจะเปิดทั้งหมดเลยก็ได้สําหรับเปตอง  มีท่านใดจะ
แสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีสําหรับวันน้ีหมดระเบียบวาระการ
ประชุมแล้วผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 

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

( 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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