
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒  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 นางมะลิ  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล มะลิ  เถื่อนสันเทียะ 
๓ นายบุญรัตน์  คบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล บุญรัตน์  คบขุนทด 
๔ นางวาสนา  เหงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล วาสนา  เหงขุนทด 
๕ นายโสพิศ  ท่าพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล โสพิศ  ท่าพิมาย 
๖ นางยุภาพิน  ซื้มสื่อ สมาชิกสภาเทศบาล ยุภาพิน  ซื้มสื่อ 
๗ นางนิตยา  ทองงาม สมาชิกสภาเทศบาล นิตยา  ทองงาม 
๘ นายบุญยืน  แขขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล บุญยืน  แขขุนทด 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายสมชาย  ร่มโพธิ์ รองประธานสภาเทศบาล ติดภารกิจ 
๒ นางสาวปริศนา  พาภักดี สมาชิกสภาเทศบาล ติดภารกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

ผู้ร่วมรับฟังการประชุมสภา 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรี วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 
๒ นายชลชิต  ศรีโยธ ี รองนายกเทศมนตรี ชลชิต  ศรีโยธ ี
๓ นางสุนีย์  ไกรสนธิ์วัฒนา กรรมการชุมชน สุนีย์  ไกรสนธิ์วัฒนา 
๔ นางสาวแสง  ฉานสูงเนิน กรรมการชุมชน แสง  ฉานสูงเนิน 
๕ นางละออ  อนุสัทธณะสนธิ กรรมการชุมชน ละออ  อนุสัทธณะสนธิ 
๖ นางอรวรรณ  บอนขุนทด กรรมการชุมชน อรวรรณ  บอนขุนทด 
๗ นายพยุงศักดิ์  อธินันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง พยุงศักดิ์  อธินันท์ 
๘ น.ส.ธัญยกานต์  อ่อนหนองหว้า นักวิชาการศึกษา ธัญยกานต์  อ่อนหนองหว้า 
๙ จ.ส.ท.ชอบ  ช่อขุนทด กรรมการชุมชน จ.ส.ท.ชอบ  ช่อขุนทด 

๑๐ พ.อ.อ.ปรีชาชาญ   สุวรรณวรวงศ์ ประธานชุมชนที่ ๒ พ.อ.อ.ปรีชาชาญ   สุวรรณวรวงศ ์

๑๑ พ.ต.ท.กรุณา  ปะบุญเรียง สภ.หนองบัวโคก พ.ต.ท.กรุณา  ปะบุญเรียง 

๑๒ นายเสถียร  ชาลีเครือ ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก เสถียร  ชาลีเครือ 
๑๓ นางสาวสุภีวงศ์  พลมณี นักทรัพยากรบุคคล สุภีวงศ์  พลมณ ี
๑๔ นายพยุง  ชมภูนุช ผู้ช่วย  จพง.ธุรการ พยุง  ชมภูนุช 
๑๕ นายพีรวัชร์  จันทีนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พีรวัชร์  จันทีนอก 
๑๖ นางสาวอโณทัย  ค านาค หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อโณทัย  ค านาค 
๑๗ นางกัญญารัตน์  ผาผง ผอ.กองสวัสดิการสังคม กัญญารัตน์  ผาผง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นางสาวอโณทัย  ค านาค   เมื่อถึงเวลา  ๑๐.๐๐  น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ให้สัญญาณเชิญ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  และเรียนเชิญท่านประธานสภา

เทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป  

 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  สวัสดีคะ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ประธานสภาเทศบาล วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม  ดิฉันขอเปิดประชุมสภา

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.
๒๕๖2  และก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ดิฉันขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองบัว
โคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2  

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

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.
๒๕๕๒  และมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕61  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
๒๕61  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖2  เป็นต้นไป  มีก าหนดสามสิบวัน  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒8  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖2 

(ลงชื่อ)         เซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ 
  (นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์) 

           ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
 

 
 
 
 



-๔- 

     ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  -ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ได้ให้ความร่วมมือกัน  มาร่วมร าเปิดงานประเพณีปิดทองรอย 
 พระพุทธบาท  ในวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 
  -ในวันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  จะมีการเลือกตั้ง

ผู้แทนราษฎร  ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกผู้แทน  ผู้ที่จะปฏิบัติ
หน้าที่แทนเราค่ะ 

 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
     ครั้งที่แล้ว 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้ประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕61  เมื่อวันที่  ๒9  ตุลาคม  

พ.ศ.2561  เวลา  1๐.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองบวัโคก  ตามรายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  มี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะแก้ไขถ้อยค าของตนในรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญค่ะ 

-ไม่มี 
-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอขอแก้ไข  ถือว่า

สภาเทศบาลแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๔  ประจ าปี  พ.ศ.2561  ค่ะ 

     ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี   
พ.ศ.๒๕๖2  ระยะเวลา  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  วันเริ่มสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2  และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปี  พ.ศ.๒๕๖3  

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ดิฉันขอน าปรึกษาที่ประชุมเก่ียวกับการก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   สามัญประจ าปี  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบค่ะ 

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   

 



-๕- 
  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ 
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  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันขอให้ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ  ว่าจะก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  

ระยะเวลา  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่
ละสมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี  พ.ศ.๒๕๖2  และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี  พ.ศ.๒๕๖3  
ขอเชิญค่ะ 

 
นายโสพิศ  ท่าพิมาย  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  กระผมนายโสพิศ  ท่าพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล   ขอเสนอให้สภาแห่งนี้พิจารณา  ก าหนด

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปี  พ.ศ.๒๕๖2  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปี  พ.ศ.๒๕๖3  ดังนี ้

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 
๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖2  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 
๑ พฤษภาคม  ๒๕๖2  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 
๑ สิงหาคม  ๒๕๖2  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
 สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 
๑ ธันวาคม  ๒๕๖2  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
 วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖3  
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  เป็นต้นไป  มีก าหนด ๓๐ วัน 

 



-๖- 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   ๑.นายบุญยืน  แขขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     ๒.นางนิตยา  ทองงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     ผู้รับรองถูกต้อง 
 
      -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญค่ะ 

      - ไม่มี 
-ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก  ขอถามมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  

ท่านใดเห็นชอบ  ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญตามท่ี  นายโสพิศ   
ท่าพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาลเสนอ  โปรดยกมือค่ะ 
(ยกมือเห็นชอบ              7                  เสียง)   
(ยกมือไม่เห็นชอบ            -                  เสียง) 
(งดออกเสียง                  1                  เสียง) 

-เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติให้ก าหนดสมัยประชุม  ดังนี้ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 

๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖2  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 

๑ พฤษภาคม  ๒๕๖2  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 

๑ สิงหาคม  ๒๕๖2  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
 สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 
๑ ธันวาคม  ๒๕๖2  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
 วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖3  
ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  เป็นต้นไป  มีก าหนด ๓๐ วัน 

     ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญเลขานุการฯ 
ประธานสภาเทศบาล   ชี้แจงระเบียบค่ะ 
 
นางสาวอโณทัย  ค านาค  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.๒๕61 

หมวด  ๑  องคก์รจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 



-๗- 

 ข้อ  ๘ (๓)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วยสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  เพื่อเป็นกรรมการ 

 ข้อ  ๑๐  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  “๑.ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
  (ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะ

อ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 

  (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ 

  (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  
โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชน
โดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

  (ง) กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
  (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
  ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา  ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น  และ
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  มาประกอบการพิจารณาด้วย 

  ๒.ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  
และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 

  ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง  น าปัญหาความต้องการจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือ
ชุมชน  ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา   
แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมือง
พัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอ
ปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่” 

  ๓.พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
  ๔.ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียด

ของงานตามข้อ ๑๙(๒) 
  ๕.พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 



-๘- 
 

๖.แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือ
ช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  ๗.ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการ
รวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
จัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอบคุณเลขานุการสภาคะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภาเทศบาล   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.๒๕61  ให้สภาคัดเลือก
สมาชิกสภา  จ านวนสามคน  เพื่อเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ขอ
เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอ  ผู้ที่สมควรได้รับคัดเลือกคนที่  ๑   
พร้อมผู้รับรองสองท่านคะ 

 
นางมะลิ  เถื่อนสันเทียะ   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน 
สมาชิกสภาเทศบาล นางมะลิ  เถื่อนสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ  นางนิตยา  

ทองงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๑   

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์   ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   ๑.นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     ๒.นางวาสนา  เหงขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 

-ขอบคุณคะ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีก  ขอเชิญคะ 
-ไม่มี- 
-ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่า นางนิตยา  ทองงาม  ได้รับ

เลือกเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๑ 

ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๒   
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  คนที่ ๒  พร้อมผู้รับรองสองท่าน 
 

นายบุญรัตน์  คบขุนทด    เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายบุญรัตน์  คบขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ 

นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  คนที่  ๒ 

 
 
 



-๙- 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   ๑.นายโสพิศ  ท่าพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     ๒.นายบุญยืน  แขขุทด  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 

ขอบคุณค่ะ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีก  ขอเชิญค่ะ 
  -ไม่มี- 

-ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่า  นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ  สมาชิก
สภาเทศบาล  ได้รับเลือกเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๒ 

ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๓   
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  คนที่ ๓  พร้อมผู้รับรองสองท่าน 
 

นายบุญยืน  แขขุนทด  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายบุญยืน  แขขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ 

นางวาสนา  เหงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  คนที่  ๓   

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   ๑.นางมะลิ  เถื่อนสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     ๒.นางนิตยา  ทองงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 

ขอบคุณค่ะ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีก  ขอเชิญค่ะ 
  -ไม่มี 

ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่า นางวาสนา  เหงขุนทด  สมาชิกสภา
เทศบาล  ได้รับเลือกเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๓ 

เป็นอันว่าเราได้เลือกกรรมการพัฒนาท้องถิ่นครบ  ๓  คนแล้ว  
ประกอบด้วย   
๑.นางนิตยา  ทองงาม 
๒.นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ 
๓.นางวาสนา  เหงขุนทด 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  เลือกคณะกรรมการติดตามและ 

 ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ ขอเชิญเลขานุการสภา  ชี้แจงระเบียบค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 



-๑๐- 
 
นางสาวอโณทัย  ค านาค  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมวด  ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ  ๒๘ 
(๑)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสาม
คน  เพ่ือเป็นกรรมการ 
 ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
 (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ๔.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอบคุณเลขานุการสภาคะ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภาเทศบาล ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  ให้สภาคัดเลือก
สมาชิกสภา  จ านวนสามคน  เพื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอผู้ที่สมควรได้รับคัดเลือกคนที่  ๑  
พร้อมผู้รับรองสองท่านค่ะ 

 
นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ  นายโสพิศ  

ท่าพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๑  

 
 



 -๑๑- 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   ๑นางวาสนา  เหงขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
 ๒.นายบุญยืน  แขขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 

-ขอบคุณค่ะ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีก  ขอเชิญค่ะ 
  -ไม่มี 

ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่า นายโสพิศ  ท่าพิมาย 
ได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
คนที่  ๑ 

ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๒   

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๒  พร้อมผู้รับรอง
สองท่าน 

นางนิตยา  ทองงาม  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางนิตยา  ทองงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายบุญรัตน์  

คบขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๒   

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   ๑.นายโสพิศ  ท่าพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
 ๒นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 

-ขอบคุณค่ะ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีก  ขอเชิญค่ะ 
  -ไม่มี- 

ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่านายบุญรัตน์  คบขุนทด 
ได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
คนที่  ๒ 

 ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๓   

 
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๓  พร้อมผู้รับรอง
สองท่าน 

 
 
 



-๑๒- 
 
นางวาสนา  เหงขุนทด  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางวาสนา  เหงขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ  

นายบุญยืน  แขขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๓   

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   ๑.นางนิตยา  ทองงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 
 ๒นายบุญรัตน์  คบขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 

    -ขอบคุณค่ะ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีก  ขอเชิญค่ะ 
  -ไม่มี- 

ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่า นายบุญยืน  แขขุนทด 
ได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
คนที่  ๓ 

  เป็นอันว่าเราได้เลือกกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นครบ  ๓  คนแล้ว  ประกอบด้วย   
๑.นายโสพิศ  ท่าพิมาย 
๒.นายบุญรัตน์  คบขุนทด 
๓.นายบุญยืน  แขขุนทด 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  
ขอความเห็นชอบในการสมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ือสนองพระราชด าริ  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์  

นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก  ขอเสนอญัตติให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  เห็นชอบ  ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
เพ่ือสนองพระราชด าริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.)  ทั้งนี้  ส าหรับการตั้งงบประมาณของเทศบาล  เพื่อ
สนับสนุนโครงการดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๗๒  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗   

 



-๑๓- 
 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.
๒๕๕๘  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนอง 
บัวโคก  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)  วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 

 (นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์) 
          นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม  เชิญคะ 
      - ไมมี่ 
      - ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม  ดิฉันขอถามมติที่ประชุมสภา 

เทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบให้  เทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก  สมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ือสนองพระราชด าริ  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โปรดยกมือค่ะ 
(ยกมือเห็นชอบ                 ๗                    เสียง)   
(ยกมือไม่เห็นชอบ.              -                    .เสียง)   
(งดออกเสียง.                     ๑                 . เสียง)  

- เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้  เห็นชอบ  ในสมัครเข้าร่วม
โครงการเพื่อสนองพระราชด าริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  ขอเชิญค่ะ
ประธานสภาเทศบาล    -ไม่มี 

-ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ขอปิดประชุมค่ะ 

   ปิดประชุมเวลา.             ๑๑.๔๕                .น. 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................ผู้จดบันทึกการประชุม  
                   (นางสาวอโณทัย  ค านาค) 
                     เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 



-๑๔- 
 
 
                           ตรวจถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                     (นายโสพิศ  ท่าพิมาย)      
      สมาชิกสภาเทศบาล 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                   (นางสาวปริศนา  พาภักดี) 
                      สมาชิกสภาเทศบาล 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางนิตยา  ทองงาม) 
                      สมาชิกสภาเทศบาล 
 
(ลงชื่อ)........................................................................... 
             (นางสาวเซาะทมิ  ประภากรแก้วรัตน์) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


