
D:จนท.วิเคราะห์ฯ:ประชุมสภา 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจ าปี  พ.ศ.2561  ครั้งที่  2   
วันจันทร์  20  สิงหาคม  พ.ศ.2561  เวลา  10.00 น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ชั้น  2 

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

ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหหน ง ลายมือชื่อ 

1 นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ ประธานสภาเทศบาล เซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน ์
2 นายสมชาย  ร่มโพธิ์   รองประธานสภาเทศบาล สมชาย  ร่มโพธิ์   
3 นางมะลิ  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล มะลิ  เถื่อนสันเทียะ 
4 นายนิคม  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล นิคม  เถื่อนสันเทียะ 
5 นางวาสนา  เหงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล วาสนา  เหงขุนทด 
6 นายโสพิศ  ท่าพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล โสพิศ  ท่าพิมาย 
7 นางยุภาพิน  ซื้มสื่อ สมาชิกสภาเทศบาล ยุภาพิน  ซื้มสื่อ 
8 นางนิตยา  ทองงาม สมาชิกสภาเทศบาล นิตยา  ทองงาม 
9 นางสาวปริศนา  พาภักดี สมาชิกสภาเทศบาล ปริศนา  พาภักดี 
10 นายบุญยืน  แขขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล บุญยืน  แขขุนทด 

 

ผู้ไมม่าประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหหน ง หมายเหตุ 

1 นายบุญรัตน์  คบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล ติดภารกิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรี วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 
2 นายชลชิต  ศรีโยธ ี รองนายกเทศมนตรี ชลชิต  ศรีโยธ ี
3 นายพยุงศักดิ์  อธินันท์ ผอ.กองช่าง รก.ปลัดเทศบาล พยุงศักดิ์  อธินันท์ 
4 นางสาวอโณทัย  ค านาค หัวหน้าส าปลัดเทศบาล อโณทัย  ค านาค 
5 นางสุนีย์  ไกรสนธิ์วัฒนา กรรมการชุมชนที่ 2 สุนีย์  ไกรสนธิ์วัฒนา 
6 นางล าดวน  จตุปริสากุล ผู้อ านวยการกองคลัง ล าดวน  จตุปริสากุล 

7 นางสาวดารณี  มาหนองโดน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ดารณี  มาหนองโดน 

8 นายธวัชชัย  ปานจินดานนท์ นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ธวัชชัย  ปานจินดานนท์ 
9 นางสาวสุภีวงศ์  พลมณี นักทรัพยากรบุคคล สุภีวงศ์  พลมณ ี
10 นายพยุง  ชมภูนุช ผช.จพง.ธุรการ พยุง  ชมภูนุช 
11 นายพีรวัชร์  จันทีนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พีรวัชร์  จันทีนอก 
12 นางกัญญารัตน์  ผาผง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กัญญารัตน์  ผาผง 
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นางสาวอโณทัย  ค านาค   เมื่อถึงเวลา  10.00  น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ให้สัญญาณเชิญ 
เลขานุการสภา   สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  และเรียนเชิญท่านประธานสภา

เทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป  

 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ -สวัสดีคะท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  วันนี้ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม  ดิฉันขอเปิดการประชุมสภา

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.
2561  ครั้งที่  2 

        
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  -ไฟฟ้า  ถนนสาย  205  ดับ  ฝากผู้บริหาร  ไปตรวจสอบและ 
ประธานสภาเทศบาล   ประสานกับการไฟฟ้า 

-วันที่ 12 สิงหาคม  ที่ผ่านมา  ทางเทศบาลได้จัดกิจกรรม/
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ใน
รัชกาลที่ 9  ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  หน่วยงานราชการ  และประชาชน  ที่ได้มาร่วมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรย์คะ 

  
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  วาระท่ี  2   
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  - ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้มีมติรับหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.2562  และได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
 งบประมาณ  พ.ศ.2562  ให้คณะกรรมการแปรญัตติ  พิจารณานั้น   
 คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้รายงานผลการพิจารณา  ตามหนังสือ 

ที ่ชย 53701(สภา)/009  ลงวันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ.2561  เรื่อง  
การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  ซึ่งคณะกรรมการได้รายงานว่าไม่มีการยื่น
แปรญัตติ  และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไข 
จึงมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไว้ทุกประการ  รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว   
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ดังนั้น  จึงขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่า   

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้  ผ่านวาระท่ี  2   
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2562   
โปรดยกมือคะ 
(ยกมือเห็นชอบ                 9                   เสียง)   
(ยกมือไม่เห็นชอบ.              -                  .เสียง)   
(งดออกเสียง.                    1                 . เสียง)  

     - เป็นอันว่าสภาเทศบาล  มีมติเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี  2   
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562   

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  วาระท่ี  3 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ในวาระนี้  ตามระเบียบไม่มีการอภิปราย  จึงขอถามมติ 
ประธานสภาเทศบาล   ทีป่ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  โปรดยกมือคะ 
(ยกมือเห็นชอบ                 9                   เสียง)   
(ยกมือไม่เห็นชอบ.              -                  .เสียง)   
(งดออกเสียง.                    1                 . เสียง)  
- เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เชิญคะ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายชลชิต  ศรีโยธ ี    เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรี   กระผมนายชลชิต  ศรีโยธี  รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก   
     ตามท่ีท่านประธานสภาเทศบาลได้แจ้งว่าไฟฟ้า  ถนนสาย 205  ดับ 
     กระผมได้แจ้งทางการไฟฟ้าทราบแล้วครับ 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เชิญคะ 
ประธานสภาเทศบาล - ไม่มี 

- ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ดิฉันขอปิดประชุมคะ 

ปิดประชุมเวลา.           11.15             .น. 
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(ลงชื่อ)...................................................................... .....จดบันทึกการประชุม 
                    (นางสาวอโณทัย  ค านาค) 
                     เลขานุการสภาเทศบาล 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                       (นายโสพิศ  ท่าพิมาย) 
     สมาชิกสภาเทศบาล 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                      (นางสาวปริศนา  พาภักดี) 
                         สมาชิกสภาเทศบาล 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                       (นางนิตยา  ทองงาม) 
                        สมาชิกสภาเทศบาล 

                             ตรวจถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
                (นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์)                  

 

 

 

 
 
 
 
 


