
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  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 นายสมชาย  ร่มโพธิ์ รองประธานสภาเทศบาล สมชาย  ร่มโพธิ์ 
๓ นางมะลิ  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล มะลิ  เถื่อนสันเทียะ 
๔ นายบุญรัตน์  คบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล บุญรัตน์  คบขุนทด 
๕ นางสาวปริศนา  พาภักดี สมาชิกสภาเทศบาล ปริศนา  พาภักดี 
๖ นางวาสนา  เหงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล วาสนา  เหงขุนทด 
๗ นายโสพิศ  ท่าพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล โสพิศ  ท่าพิมาย 
๘ นางยุภาพิน  ซื้มสื่อ สมาชิกสภาเทศบาล ยุภาพิน  ซื้มสื่อ 
๙ นางนิตยา  ทองงาม สมาชิกสภาเทศบาล นิตยา  ทองงาม 

๑๐ นายบุญยืน  แขขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล บุญยืน  แขขุนทด 
ผู้ร่วมรับฟังการประชุมสภา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรี วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 
๒ นายชลชิต  ศรีโยธ ี รองนายกเทศมนตรี ชลชิต  ศรีโยธ ี
๓ นางสาวอโณทัย  ค านาค หัวหน้าส านักปลัด อโณทัย  ค านาค 
๔ นายพยุงศักดิ์  อธินันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง พยุงศักดิ์  อธินันท์ 
๕ น.ส.ธัญยกานต์  อ่อนหนองหว้า นักวิชาการศึกษา ธัญยกานต์  อ่อนหนองหว้า 
๖ นายพัฒน์วิชญ์  สีหามาตย์ พนักงานเทศบาล พัฒน์วิชญ์  สีหามาตย์ 
๗ นางล าดวน  จตุปริสากุล ผู้อ านวยการกองคลัง ล าดวน  จตุปริสากุล 
๘ นางสาวสุภีวงศ์  พลมณี นักทรัพยากรบุคคล สุภีวงศ์  พลมณ ี
๙ นายพีรวัชร์  จันทีนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พีรวัชร์  จันทีนอก 

๑๐ นายพยุง  ชมภูนุช ผู้ช่วย  จพง.ธุรการ พยุง  ชมภูนุช 
๑๑ นางกัญญารัตน์  ผาผง ผอ.กองสวัสดิการสังคม กัญญารัตน์  ผาผง 

 
 
 
 
 
 



-๒- 
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  สวัสดีค่ะ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ประธานสภาเทศบาล วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม  ดิฉันขอเปิดประชุมสภา

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.
๒๕๖๒  และก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ดิฉันขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองบัว
โคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  

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

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.
๒๕๖๒  และมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
๒๕๖๒  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๒  เป็นต้นไป  มีก าหนดสามสิบวัน  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

(ลงชื่อ)         เซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ 
  (นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์) 

           ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
 
 
 
 
 



-๓- 

     ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ด้วยพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรี  และ 
ประธานสภาเทศบาล รัฐบุรุษได้ถึงแก่อสัญกรรม  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  

ซึ่งท่านเป็นบุคคลที่ได้มีคุณูปการต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้น  
เพ่ือเป็นการแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของท่าน  จึงขอเรียน
เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ยืนสงบ
นิ่ง  ๓  นาที  เพ่ือแสดงความอาลัย  ขอเรียนเชิญค่ะ 

 
     ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
     ครั้งที่แล้ว 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้ประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑  

เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ตามรายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุก
ท่านแล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะแก้ไขถ้อยค าของตนใน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญค่ะ 

-  ไม่มี 
-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอขอแก้ไข  ถือว่า

สภาเทศบาลแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  ค่ะ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ในวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  ที่ผ่านมา   
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมชาย  พูนประสิทธิ์  ท้องถิ่นอ าเภอจัตุรัส  ได้มาประชุมที่

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  เพ่ือน าปรึกษาในข้อราชการ  ระเบียบ  
กฎหมาย  ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภา  โดยท่านได้แจ้งรายละเอียดดังนี้ 

-เรื่องการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาทุกท่านที่จะสมัครรับเลือกตั้ง
ในครั้งต่อไป  ท่านต้องยื่นเสียภาษีท่ีกรมสรรพากร  เพราะท่านเป็นผู้มี
รายได้  หากท่านไม่ยื่นจะมีผลต่อการสมัครรับเลือกตั้ง  ในส่วนของ  
องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภา  จะลดลงเหลือหมู่บ้านละ  ๑  
คน  

 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

-เรื่องขยะ  เป็นนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งในเขตอ าเภอจัตุรัส  
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่  ๓  แห่ง  ที่ไม่มีที่ทิ้งขยะ  ท่านก็
ขอให้เราช่วยกันบริหารจัดการในเรื่องของขยะ 

      -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ขอเชิญคะ 
 
นายบุญยืน  แขขุนทด    เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญยืน  แขขุนทด  สมาชิกสภา 

เทศบาล   
-ขอให้ทางเทศบาลได้เปลี่ยนถังขยะที่แตก บริเวณบ้าน 

หลวงตาชุบ  ใหญ่สูงเนิน  ครับ   
-ถังปุ๋ยหมักชีวภาพ  ที่ทางเทศบาลได้แจกให้ชาวบ้าน  ขณะนี้  

บางครัวเรือนจะขอถังหมักชีวภาพเพ่ิมครับ 
 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอบคุณท่านบุญยืน  แขขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 
 
นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี    ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ในเรื่องถังขยะ  ขณะนี้ทางเทศบาลได้ 

ด าเนินการจัดซื้อถังขยะ  จ านวน  ๒๐๐  ใบ  แต่อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการพน่ตราเทศบาลและชื่อเทศบาลครับ  หากด าเนินการแล้ว
เสร็จ  ทางเทศบาลจะด าเนินการเปลี่ยนให้ครับ   
 ถังปุ๋ยหมักชีวภาพ  ทางเทศบาลขอรับเรื่องไว้  เนื่องจากถังสี
ที่ทางเทศบาลได้แจกไปนั้นหมดแล้ว 

 
นายโสพิศ  ท่าพิมาย    เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายโสพิศ  ท่าพิมาย  สมาชิกสภา 

เทศบาล  กระผมขอให้ทางเทศบาลได้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าใชจ่ายในการ
จัดเก็บคา่ถังขยะ  ซึ่งชาวบ้านเข้าใจว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะบ้านที่มี
ถังขยะ  ครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 
นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ  ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ชี้แจงให้

ประชาชนได้รับทราบ  ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะ  ให้จ่ายทุก
หลังคาเรือน  เนื่องจากว่าทุกครัวเรือนต้องมีขยะ  ในส่วนของถังขยะ  
ทางเทศบาลได้วางเป็นจุด  และให้ทิ้งร่วมกันครับ  ในเรื่องการเก็บขยะ
นอกเขตเทศบาล  ต่อไปทางเทศบาลอาจจะไม่รับเก็บขยะ  เพราะ
ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะของทางเทศบาลค่อนข้างเยอะ  และทาง
เทศบาลได้จัดเก็บขยะทั้ง  ๒  ชุมชน  และบ่อขยะของเทศบาลก็ได้
ด าเนินการฝังกลบหลายครั้งแล้ว  ในครั้งต่อไปคงจะได้เชิญนายกฯ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่รอบๆ  ประชุมปรึกษาหารือกันครับ 

 
นายสมชาย  ร่มโพธิ์    เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสมชาย  ร่มโพธิ์  สมาชิกสภา 

เทศบาล  ขอเรียนชี้แจงในเรื่องของถังปุ๋ยหมักชีวภาพครับ  เราได้มอบ
ถังไว้ให้กับชุมชน  ดังนี้ 
 ชุมชนที่ ๑  บ้าน สท.วาสนา  , บ้าน สท.โสพิศ  และบ้าน
กระผมนายสมชาย  ครับ 
 ชุมชนที่ ๒  บ้าน สท.นิตยา , บ้าน สท.บุญยืน  และบ้านนาย
จุฬารัตน์   
 ทั้ง  ๒  ชุมชน  ถ้าหากครัวเรือนไหนต้องการถังหมักชีวภาพ  
ก็ขอให้ไปติดต่อขอรับได้ตามบ้านที่กล่าวมาครับ 

 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอบคุณทุกท่านค่ะ  ขอให้ทุกท่านได้ชี้แจงให้ประชาชนได้รับ 
ประธานสภาเทศบาล ทราบ  ได้เข้าใจ  เทศบาลได้บริการเก็บขนขยะให้กับพ่ีน้องประชาชน  

ฝากเรื่องค่าเก็บขนขยะ  ทางเทศบาลเก็บทุกหลังคาเรือนค่ะ 
 
นายโสพิศ  ท่าพิมาย    เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกาสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายโสพิศ  ท่าพิมาย  สมาชิกสภา 
     ในเรื่องของขยะนอกเขต  กระผมได้พูดคุยกับทางสมาชิกองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ท่าน  อบต.สร้อย  และทางผู้ใหญ่บ้าน   
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

ซึ่งมีการทิ้งขยะเป็นเขตของทาง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
โคก  ขอให้ทางท่าน  อบต.สร้อย  น าเสนอให้กับทางผู้บริหาร  และจะ
ท าป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณนั้นครับ 

 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอบคุณทุกท่านค่ะ  คงต้องฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   ทุกท่านและก็ฝากไปถึงท่าน  อบต.สร้อย  น าเรียนท่านนายกองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะ 
      -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  ขอเชิญค่ะ 

-ไม่มี 
-ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ขอปิดประชุมค่ะ 

   ปิดประชุมเวลา.           ๑๑.๓๐            .น. 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................ผู้จดบันทึกการประชุม  
                   (นางสาวอโณทัย  ค านาค) 
                     เลขานุการสภาเทศบาล 
 
                           ตรวจถูกต้อง 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                     (นายโสพิศ  ท่าพิมาย)      
      สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                   (นางสาวปริศนา  พาภักดี) 
                      สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                     (นางนิตยา  ทองงาม) 
                      สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
(ลงชื่อ).......................................................... ................. 
             (นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


