
งบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑ 

วันจันทร์ที่  ๗  พฤษภาคม  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



-๒- 

ผู้ร่วมรับฟังการประชุมสภา 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรี วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 
๒ นายพยุงศักดิ์  อธินันท์ ผอ.กองช่าง พยุงศักดิ์  อธินันท์ 
๓ นางสาวธัญยกานต์  อ่อนหนองหว้า นวก.ศึกษา ธัญยกานต์  อ่อนหนองหว้า 
๔ นางล าดวน  จตุปริสากุล ผอ.กองคลัง ล าดวน  จตุปริสากุล 
๕ นางสาวอโณทัย  ค านาค หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อโณทัย  ค านาค 
๖ นางสาวสุภีวงศ์  พลมณี นักทรัพยากรบุคคล สุภีวงศ์  พลมณ ี
๗ นายธวัชชัย  ปานจินดานนท์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ธวัชชัย  ปานจินดานนท์ 
๘ นางกัญญารัตน์  ผาผง ผอ.กองสวัสดิการสังคม กัญญารัตน์  ผาผง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
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  สวัสดีค่ะท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  วันนี้ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม  ดิฉันขอเปิดประชุมสภา

เทศบาลต าบลเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑   และก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบล 
หนองบัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  

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

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.
๒๕๕๒  และมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๑  จึงเรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๑  เริ่มตั้งแตว่ันที่  ๑๗  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๑  เป็นต้นไป  
มีก าหนดสามสิบวัน  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ลงชื่อ)  เซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ 
  (นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  แนะน าพนักงานเทศบาล  ย้ายมารับต าแหน่งใหม่  ราย 
ประธานสภาเทศบาล   นางสาวธัญยกานต์  อ่อนหนองหว้า  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   

ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 



-๔- 
 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  -เรื่องการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล   พ.ศ.๒๕๖๑  รอบท่ี ๑  (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) 
     ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก  ได้รายงานว่าคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.๒๕๖๑  รอบท่ี ๑  (ตุลาคม 
๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)  ซึ่งสรุปได้ดังนี้   

๑.โครงการที่ตั้งไว้เพ่ือด าเนินการทั้งสิ้น  ๘๑  โครงการ
งบประมาณตามแผนพัฒนา  ๑๒,๐๖๙,๕๐๐.-บาท   

๒.โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ๗๔  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  ๙๑.๓๖  ของโครงการทั้งหมด  

๓.โครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔)  จ านวน  ๒๓  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๘.๔๐  
ของโครงการทั้งหมด 

๔.โครงการที่ด าเนินการ  ๒๓  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
๓๑.๐๘  ของโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๑  
ทั้งหมด 

๕.โครงการที่ยกเลิก  ๒  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๔๗  
ของโครงการทั้งหมด 

ทั้งนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ  แจ้งให้
ทราบว่า  ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร่งด าเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณแล้ว  เพ่ือที่จะด าเนินการโครงการและเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  นี ้

     
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
     ครั้งที่แล้ว 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้ประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๖  

กุมภาพันธ์  พ.ศ.25๖๑  เวลา  ๑๐.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ตามรายงานการประชุมที่ได้แจก 
ให้ทุกท่านแล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะแก้ไขถ้อยค าของตน
ในรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญคะ 
-  ไมมี่ 
-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอขอแก้ไข  ถือว่าสภา
เทศบาลแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  คะ 

 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องอ่ืนๆ 
นางสาวเซาะทิม   ประภากรแก้วรัตน์ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  ขอเชิญคะ 
ประธานสภาเทศบาล   -ไม่มี 

-ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ขอปิดประชุม 

   ปิดประชุมเวลา.          11.15         .น. 
 
 
(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 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 


