
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑   

วันจันทร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ชั้น  ๒ 

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

ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ ประธานสภาเทศบาล เซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ 
๒ นายสมชาย  ร่มโพธิ์   รองประธานสภาเทศบาล สมชาย  ร่มโพธิ์   
๓ นางมะลิ  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล มะลิ  เถื่อนสันเทียะ 
๔ นางสาวปริศนา  พาภักดี สมาชิกสภาเทศบาล ปริศนา  พาภักดี 
๕ นายบุญรัตน์  คบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล บุญรัตน์  คบขุนทด 
๖ นางวาสนา  เหงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล วาสนา  เหงขุนทด 
๗ นายนิคม  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล นิคม  เถื่อนสันเทียะ 
๘ นายโสพิศ  ท่าพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล โสพิศ  ท่าพิมาย 
๙ นางนิตยา  ทองงาม สมาชิกสภาเทศบาล นิตยา  ทองงาม 

๑๐ นางยุภาพิน  ซื้มสื่อ สมาชิกสภาเทศบาล ยุภาพิน  ซื้มสื่อ 
๑๑ นายบุญยืน  แขขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล บุญยืน  แขขุนทด 
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ผู้ร่วมรับฟังการประชุมสภา 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรี วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 
๒ นายชลชิต  ศรีโยธ ี รองนายกเทศมนตรี ชลชิต  ศรีโยธ ี
๓ พ.อ.อ.ปรีชาชาญ   สุวรรณวรวงศ์ ประธานชุมชนที่ ๒ พ.อ.อ.ปรีชาชาญ   สุวรรณวรวงศ ์

๔ นางสาวอโณทัย  ค านาค หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อโณทัย  ค านาค 
๕ นางล าดวน  จตุปริสากุล ผอ.กองคลัง ล าดวน  จตุปริสากุล 
๖ นายพยุงศักดิ์  อธินันท์ ผอ.กองช่าง พยุงศักดิ์  อธินันท์ 
๗ พ.ต.ท.พรชัย  ตระการกุลธร รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.พรชัย  ตระการกุลธร 
๘ นางละออ  อนุสัทธณะสนธิ กรรมการชุมชน ละออ  อนุสัทธณะสนธิ 
๙ จ.ส.ท.ชอบ  ช่อขุนทด กรรมการชุมชน จ.ส.ท.ชอบ  ช่อขุนทด 

๑๐ นางสาวสุภีวงศ์  พลมณี นักทรัพยากรบุคคล สุภีวงศ์  พลมณ ี
๑๑ นายธวัชชัย  ปานจินดานนท์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ธวัชชัย  ปานจินดานนท์ 
๑๒ นางกัญญารัตน์  ผาผง ผอ.กองสวัสดิการสังคม กัญญารัตน์  ผาผง 
๑๓ นายพยุง  ชมภูนุช ผู้ช่วย  จพง.ธุรการ พยุง  ชมภูนุช 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นางสาวอโณทัย  ค านาค   เมื่อถึงเวลา  ๑๐.๐๐ น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ให้สัญญาณเชิญ 
เลขานุการสภา   สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  และเรียนเชิญประธานสภา

เทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป  

  
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  สวัสดีคะ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ประธานสภาเทศบาล วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม  ดิฉันขอเปิดประชุมสภา

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.
๒๕๖๑  และก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาล  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  

 
นางสาวอโณทัย  ค านาค    เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ต่อไปเป็น  ประกาศสภาเทศบาลต าบล 
     หนองบัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก   

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.
๒๕๕๒  และมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.
๒๕๖๐  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๑  เป็นต้นไป  มีก าหนดสามสิบวัน  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

(ลงชื่อ)         เซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ 
  (นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์) 

           ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
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     ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ -ไม่มี- 
ประธานสภาเทศบาล 
 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
     ครั้งที่แล้ว 
นางสาวเซาะทิม  ประภาแก้วรัตน์   ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้ประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๕  

ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา  1๐.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ตามรายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุก
ท่านแล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะแก้ไขถ้อยค าของตนใน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญคะ 
-ไม่มี 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอขอแก้ไข  ถือว่า
สภาเทศบาลแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๔  ประจ าปี  พ.ศ.25๖๐  คะ 

     ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี   
พ.ศ.๒๕๖๑  ระยะเวลา  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  วันเริ่มสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปี  พ.ศ.๒๕๖๒  

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอน าปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   สามัญประจ าปี  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบคะ 

นางสาวอโณทัย  ค านาค    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาผู้ทรง 
เลขานุการสภาเทศบาล   เกียรตทิุกท่าน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖   
     และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา  ๒๔   

ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ให้สภาเทศบาลก าหนด   

  มาตรา  ๒๔  วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มี
ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก  จะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ 
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ข้อ  ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี                                                                                                                                                                                       
นั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป   และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  
โดยให้น าความในข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ข้อ  ๑๑  (๒)  ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุม
สมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้น
มีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีเลขานุการสภา  ได้ชี้แจงระเบียบฯ  ไปแล้วนั้น  ขอให้ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ  ว่าจะก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  

ระยะเวลา  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่
ละสมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี  พ.ศ.๒๕๖๑  และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี  พ.ศ.๒๕๖๒  
ขอเชิญคะ 

 
นายสมชาย  ร่มโพธิ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  ร่มโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอให้สภาแห่งนี้พิจารณา  ก าหนดสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
ปี  พ.ศ.๒๕๖๑  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปี  พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  เริ่มตั้งแต่วันที่ 
๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  เริ่มตั้งแต่วันที่ 
๑๗  เมษายน  ๒๕๖๑  เป็นตน้ไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  เริ่มตั้งแต่วันที่ 
๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
 สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  เริ่มตั้งแต่วันที่ 
๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นตน้ไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
 วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  มีก าหนด ๓๐ วัน 
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นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   ๑.นายบุญรัตน์  คบขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     ๒.นางนิตยา  ทองงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     ผู้รับรองถูกต้อง 
 
     -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญคะ 

     - ไม่มี 
-ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก  ขอถามมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านใด 
เห็นชอบ  ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญตามท่ี  นายสมชาย  ร่มโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอ  โปรดยกมือคะ 
(ยกมือเห็นชอบ               ๑๐                    เสียง)   
(ยกมือไม่เห็นชอบ               -                    เสียง) 
(งดออกเสียง                     ๑                   เสียง) 

-เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติให้ก าหนดสมัยประชุม  ดังนี้ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  เริ่มตั้งแต่วันที่ 

๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  เริ่มตั้งแต่วันที่ 

๑๗  เมษายน  ๒๕๖๑  เป็นตน้ไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  เริ่มตั้งแต่วันที่ 

๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
 สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  เริ่มตั้งแต่วันที่ 
๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นตน้ไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
 วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  มีก าหนด ๓๐ วัน 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
เรื่อง  เลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอน าปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  เทศบาลต าบล 
     หนองบัวโคก  ขอเชิญเลขานุการ  ชี้แจงรายละเอียดคะ 
 
นางสาวอโณทัย  ค านาค    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาผู้ทรง 
เลขานุการสภาเทศบาล   เกียรติทกุท่าน  ตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
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     เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ  ในคณะกรรมการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.๒๕๕๗   
ข้อ ๘  ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ในแต่ละ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สภามอบหมาย  จ านวน  ๒  คน  เป็นกรรมการ  และมีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี  คะ 

 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีเลขานุการ  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  ดิฉัน 
ประธานสภาเทศบาล   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล  เลือกสมาชิกสภา  จ านวน  ๒  ท่าน 

เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่  ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเพ่ือเป็น
ตัวแทนของสมาชิกสภา  คนที่ ๑  พร้อมผู้รับรอง  ๒  ท่านคะ 

 
นายโสพิศ  ท่าพิมาย  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  กระผมนายโสพิศ  ท่าพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ  

นางนิตยา  ทองงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  เทศบาลต าบล
หนองบัวโคก  คนที่ ๑ 

   
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   ๑.นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     ๒.นางสาวปริศนา  พาภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     ผู้รับรองถูกต้อง 
       
     -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญคะ 

     - ไม่มี 
-ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ขอถามมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านใด 
เห็นชอบ  ให้นางนิตยา  ทองงาม  สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  คนที่ ๑ 
โปรดยกมือคะ 
(ยกมือเห็นชอบ                 10                  เสียง)   
(ยกมือไม่เห็นชอบ                -                   เสียง) 
(งดออกเสียง                       1                 เสียง) 
-เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้  นางนิตยา  ทองงาม 
สมาชิกสภา  ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  คนที่ ๑ 
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ล าดับต่อไป  ขอเชิญท่านสมาชิก  เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเพ่ือ
เป็นตัวแทนของสมาชิกสภา  คนที่ ๒  พร้อมผู้รับรอง  ๒  ท่านคะ 

 
นายบุญรัตน์  คบขุนทด  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  กระผมขอเสนอ  นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

หรือพ้ืนที่  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  คนที่ ๒ 
   
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   1.นายโสพิศ  ท่าพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     2.นางนิตยา  ทองงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     ผู้รับรองถูกต้อง 
       
     -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญคะ 

     - ไม่มี 
-ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ขอถามมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านใด 
เห็นชอบ  ให้ นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  คนที่ ๒ 
โปรดยกมือคะ 
(ยกมือเห็นชอบ              10                 เสียง)   
(ยกมือไม่เห็นชอบ              -                 เสียง) 
(งดออกเสียง                    1                เสียง) 
-เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้  นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ 
สมาชิกสภา  ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  คนที่ ๒ 
 
-เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบ  เลือกสมาชิกสภา  เพ่ือร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ครบทั้ง  ๒  ท่าน  ดังนี้ 
๑.นางนิตยา  ทองงาม 
๒.นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติคะ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  กระผมนายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบล

หนองบัวโคก  ขอเสนอ 
ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ 
หลักการ 

ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑    ไว้แล้วนั้น  เนื่องจากมีโครงการบางโครงการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่
ต้องด าเนินการ  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๓๕๒,๐๐๐.-บาท 
  กองช่าง   
  ด้านบริการชุมชนและสังคม      

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล  ซอย ๑๖  ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   

ถนนเทศบาล  ซอย ๑๖  ช่วงที่ ๑  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๐๕  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๔๐๐  ตารางเมตร  ช่วงที่ ๒  ขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๐๕  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ตารางเมตร  ช่วงที่  ๓  ขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  หนา
เฉลี่ย  ๐.๐๕  เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  ตารางเมตร  หรือมีพ้ืนทีร่วมไม่น้อยกว่า  ๖๘๐  ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)  ขอโอนงบประมาณ  ๓๑๖,๐๐๐.-บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ 
-จัดซื้อล้อวัดระยะทาง  จ านวน  ๑  เครื่อง  ขนาดเส้นรอบวงล้อ  ๑.๐๐ เมตร  ขนาด 

เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ  ๓๒๐  มิลลิเมตร  สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้  ๙,๙๙๙.๙  เมตร  มาตรวัด
แสดงผลเป็นหน่วยเมตร  สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง  ขอโอนงบประมาณ  ๑๐,๐๐๐.-บาท 
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  -จัดซื้อเทปวัดระยะ  จ านวน  ๑  ตลับ  คุณลักษณะ  ดังนี้ 
 ๑) เป็นเทปวัดระยะทางชนิดเหล็กเคลือบไนล่อนกันการเกิดสนิม 
 ๒) มีความยาว  ๕๐  เมตร  ความกว้าง  ๑๓  มิลลิเมตร 
 ๓) มีขีดแบ่งเป็นระบบเมตริก  ขีดแบ่งละเอียด  ๑  มิลลิเมตร 
 ๔) บรรจุในโครงเปลือย  มีด้ามจับ  และก้านหมุนเก็บเทป 
 ๕) มีหนังสือส าคัญแสดงการให้ค ารับรอง  จากส านักงานกระทรวงพาณิชย์ 
ขอโอนงบประมาณ  ๕,๐๐๐.-บาท 

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
-จัดซื้อเครื่องตบดิน  จ านวน  ๑  เครื่อง  คุณลักษณะ  ดังนี้ 
๑)ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
๒)น้ าหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า  ๘๐ กิโลกรัม 
๓)แรงบดอัดไม่น้อยกว่า  ๕  ตัน 
๔)ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐  ครัง้ต่อนาที 

จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  เดือนมกราคม  ๒๕๖๑  ขอโอนงบประมาณ  ๒๑,๐๐๐.-บาท 

   โอนลด  จ านวน  ๓๕๒,๐๐๐.-บาท 
  กองสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม   
  ด้านบริการชุมชนและสังคม      

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งงบประมาณไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  คงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท   

ขอโอนลด  ๒,๐๐๐.-บาท 
  กองช่าง   
  ด้านบริการชุมชนและสังคม      

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 



-๑๑- 
 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเทศบาล  ซอย ๑๖  ตั้งงบประมาณไว้  

๓๑๖,๐๐๐.-บาท  คงเหลือ  ๓๑๖,๐๐๐.-บาท  ขอโอนนลด  ๓๑๖,๐๐๐.-บาท 
  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
  ด้านบริการชุมชนและสังคม      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
โครงการประเพณีลอยกระทง   ตั้งงบประมาณไว้  ๕๐,๐๐๐.-บาท  คงเหลือ  ๒๒,๖๕๗.๗๕   

บาท  ขอโอนลด  ๒๒,๐๐๐.-บาท 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
โครงการวันเด็กแห่งชาติ   ตั้งงบประมาณไว้  ๒๐,๐๐๐.-บาท  คงเหลือ  ๑๓,๔๐๙.-บาท   

ขอโอนลด  ๑๒,๐๐๐.-บาท 
เหตุผล 

  เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗ 

   ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)  วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 

 (นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์) 
          นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  ขอให้สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล   สภาทุกท่านได้ดูเอกสารที่แจกให้คะ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญคะ 
     - ไม่มี 
 



-๑๒- 
 
     - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย  ขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาล   

แห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  โปรดยกมือคะ 
(ยกมืออนุมัติ                ๑๐                      เสียง)   
(ยกมือไม่อนุมัติ.                -                     .เสียง)   
(งดออกเสียง.                  ๑                    . เสียง)  

     - เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ คะ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องการขอรับความเห็นชอบในการจ่ายเงิน
อุดหนุน 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติคะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  กระผมนายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบล

หนองบัวโคก  ขอเสนอ 
ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก 

เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุน 
ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  กรณี 

จ่ายเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  ตาม
มาตรา  ๖๗ ทวิ  ดังนี้ 

๑.ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนด 
หลักเกณฑ์จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ชุมชนละ  ๓  โครงการ  ในกรอบวงเงินงบประมาณ  
๒๐,๐๐๐.-บาท  โดยให้คณะกรรมการชุมชนจัดประชุมเพ่ือให้ได้มติที่ประชุมในการคัดเลือกโครงการแล้วจัดท า
โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล 

๒.ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ 
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในเขตอ าเภอจัตุรัส  
ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในเขตอ าเภอจัตุรัส  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขามเป็นเจ้าภาพหลักในการ
จัดท า  “โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑”  โดยขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
อ าเภอจัตุรัส  ๑๑  แห่งๆ  ละ  ๓๒,๐๐๐.-บาท   
 
 



-๑๓- 

  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนไว้  แต่ทั้งนี้  
เทศบาลฯ  จะด าเนินการโอนงบประมาณ  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ  
๒๖  การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ  เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  แต่การจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนของ
เทศบาล  ซึ่งเป็นรายจ่ายตามมาตรา  ๖๗ (๘)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและอนุมัติจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด  ตามมาตรา  ๖๗ ทวิ  ความว่า  “การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘)  และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน
เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”  
  ดังนั้น  ให้การจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  เพ่ือพิจารณาต่อไป  

   ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)  วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 

 (นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์) 
          นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  การจ่ายเงิน 
ประธานสภาเทศบาล   อุดหนุนของเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา 

เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญคะ 

     - ไม่มี 
      - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย  ขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาล   

แห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุน
ของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ตามที่นายกเทศมนตรีต าบล 
หนองบัวโคกเสนอ  โปรดยกมือคะ 
(ยกมืออนุมัติ                ๑๐                      เสียง)   
(ยกมือไม่อนุมัติ.                -                     .เสียง)   
(งดออกเสียง.                  ๑                    . เสียง)  

     - เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนของ 
เทศบาลต าบลหนองบัวโคกคะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืนๆ 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  ขอเชิญคะ 
ประธานสภาเทศบาล   -ไม่มี- 

ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ขอปิดประชุม 

   ปิดประชุมเวลา.            ๑๑.๕๐                  .น. 

 



-๑๔- 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................ผู้จดบันทึกการประชุม  
                   (นางสาวอโณทัย  ค านาค) 
                     เลขานุการสภาเทศบาล 
 
                           ตรวจถูกต้อง 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                     (นายโสพิศ  ท่าพิมาย)      
      สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นางสาวปริศนา  พาภักดี) 
                      สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางนิตยา  ทองงาม) 
                      สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
(ลงชื่อ)........................................................................... 
             (นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 


