
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖1 

วันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.25๖1  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

*********************** 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ ประธานสภาเทศบาล เซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ 
2 นายสมชาย  ร่มโพธิ์   รองประธานสภา สมชาย  ร่มโพธิ์   
3 นางมะลิ  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล มะลิ  เถื่อนสันเทียะ 
4 นายบุญรัตน์  คบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล บุญรัตน์  คบขุนทด 
5 นายโสพิศ  ท่าพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล โสพิศ  ท่าพิมาย 
6 นางนิตยา  ทองงาม สมาชิกสภาเทศบาล นิตยา  ทองงาม 
7 นางวาสนา  เหงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล วาสนา  เหงขุนทด 
8 นางสาวปริศนา  พาภักดี สมาชิกสภาเทศบาล ปริศนา  พาภักดี 
๙ นายบุญยืน  แขขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล บุญยืน  แขขุนทด 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางยุภาพิน  ซื้มสื่อ 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 นางอรวรรณ์  บอนขุนทด กรรมการชุมชน อรวรรณ์  บอนขุนทด 
5 พ.อ.อ.ปรีชาชาญ  สุวรรณวรวงศ์ ประธานชุมชนที่ ๒ พ.อ.อ.ปรีชาชาญ  สุวรรณวรวงศ์ 

6 นางสาวอโณทัย  ค านาค หัวหน้าส านักปลัด อโณทัย  ค านาค 
7 นายธวัชชัย  ปานจินดานนท์ นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ธวัชชัย  ปานจินดานนท์ 
8 นางสาวแสง  ฉานสูงเนิน กรรมการชุมชน แสง  ฉานสูงเนิน 
๙ นางล าดวน  จตุปริสากุล ผู้อ านวยการกองคลัง ล าดวน  จตุปริสากุล 

10 นางสาวสุภีวงศ์  พลมณี นักทรัพยากรบุคคล สุภีวงศ์  พลมณ ี
11 นายพีรวัชร์  จันทีนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พีรวัชร์  จันทีนอก 
12 นางกัญญารัตน์  ผาผง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กัญญารัตน์  ผาผง 
13 นายพยุง  ชมภูนุช ผช.จพง.ธุรการ พยุง  ชมภูนุช 
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นางสาวอโณทัย  ค านาค    เมื่อถึงเวลา  10.00  น.  เลขานุการสภา  ให้สัญญาณเชิญ 
เลขานุการสภา   สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  และเรียนเชิญท่านประธาน  จุด

ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  

  
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  -สวัสดีคะท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ประธานสภาเทศบาล วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม  ดิฉันขอเปิดประชุมสภา

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี   
พ.ศ.25๖1  และก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบล 
หนองบัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.25๖1   

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

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖1 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  13)  พ.ศ.
2552  และมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖1  เมื่อวันที่  ๒6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
25๖1  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  
สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.25๖1  เริ่มตั้งแต่วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ.
25๖1  เป็นต้นไป  มีก าหนดสามสิบวัน  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.25๖1 

(ลงชื่อ)  เซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ 
     (นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

   
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ  
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  -เรื่องการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล   พ.ศ.๒๕๖1  

ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้รายงานว่าคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  พ.ศ.25๖1   
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ซึ่งสรุปได้ดังนี้  ตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.25๖1  มีโครงการ

ทีต่ั้งไว้เพ่ือด าเนินการทั้งสิ้น  82  โครงการ  โครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณจ านวน  72  โครงการ  โครงการที่ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  จ านวน  39  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  47.56 ของ
โครงการที่ตั้งไว้ทั้งหมด   

      -เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภมูิ   
นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ได้มาเป็นประธานในการประชุมติดตาม  โครงการ
ก่อสร้างพลับพลาที่ประทับเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  เพื่อผลักดันโครงการให้
เป็นรูปธรรมต่อไป 
 -การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ประจ าปี  2561  
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาในวันที่  31  
ตุลาคม  2561  และพิธีเปิดการแข่งขันในเวลา  09.00 น.  ณ  
สนามโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก  (ทองวิทยานุกูล)  จึงขอเชิญทุก
ท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
 -การจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี  2561  เทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก  ก าหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันที่  22  
พฤศจิกายน  2561  ณ  สระบัวหลังศาลเจ้าพ่อขุนศรี  จึงขอเรียน
เชิญทกุท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

     
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
     ครั้งที่แล้ว 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้ประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖1  เมือ่วันที่  17  

กันยายน  พ.ศ.25๖1  เวลา  ๑๐.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ตามรายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุก
ท่านแล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะแก้ไขถ้อยค าของตนใน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญคะ 
-  ไม่มี 
-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอขอแก้ไข  ถือว่าสภา
เทศบาลแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  คะ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
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นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอน าปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  เทศบาลต าบล 
     หนองบัวโคก  ขอเชิญเลขานุการ  ชี้แจงรายละเอียดคะ 
 
นางสาวอโณทัย  ค านาค    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาผู้ทรง 
เลขานุการสภาเทศบาล   เกียรติทุกท่าน  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน 
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.๒๕๖๑ 

ข้อ ๑๒  ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ใน
แต่ละท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  จ านวน  ๒  
คน  เป็นกรรมการ  และมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี  นับแต่
วันที่ออกค าสั่ง 

 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีเลขานุการ  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  ดิฉัน 
ประธานสภาเทศบาล   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล  เลือกสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  ๒   

ท่านเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   

ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเพ่ือเป็นตัวแทน
ของสมาชิกสภาเทศบาล  คนที่ ๑  พร้อมผู้รับรอง  ๒  ท่านคะ 

 
นายโสพิศ  ท่าพิมาย  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  กระผมนายโสพิศ  ท่าพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ  

นายสมชาย  ร่มโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  คนที่ ๑ 

   
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   ๑.นายบุญรัตน์  คบขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     ๒.นางนิตยา  ทองงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     ผู้รับรองถูกต้อง 
       
     -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญคะ 

     - ไม่มี 
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-ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ขอถามมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านใด 
เห็นชอบ  ให้นายสมชาย  ร่มโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  คนที่ ๑  โปรดยกมือคะ 
(ยกมือเห็นชอบ                   8                เสียง)   
(ยกมือไม่เห็นชอบ                 -                เสียง) 
(งดออกเสียง                       1               เสียง) 

 
-เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้  นายสมชาย  ร่มโพธิ์ 
สมาชิกสภา  ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  คนที่ ๑ 

 
ล าดับต่อไป  ขอเชิญท่านสมาชิก  เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเพ่ือ
เป็นตัวแทนของสมาชิกสภา  คนที่ ๒  พร้อมผู้รับรอง  ๒  ท่านคะ 

 
นายบุญรัตน์  คบขุนทด  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  กระผมนายบุญรัตน์  คบขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอ

เสนอ  นางนิตยา  ทองงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  คนที่ ๒ 

   
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   ๑.นายบุญยืน  แขขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     ๒นางสาวปริศนา  พาภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     ผู้รับรองถูกต้อง 
       
     -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญคะ 

     - ไม่มี 
-ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ขอถามมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านใด 
เห็นชอบ  ให้  นางนิตยา  ทองงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  คนที่ ๒  โปรดยกมือคะ 
(ยกมือเห็นชอบ                   8                เสียง)   
(ยกมือไม่เห็นชอบ                 -                เสียง) 
(งดออกเสียง                       1               เสียง) 
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-เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้  นางนิตยา  ทองงาม 
สมาชิกสภา  ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  คนที่ ๒ 
 
-เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบ  เลือกสมาชิกสภา  เพ่ือร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ครบทั้ง  ๒  ท่าน  ดังนี้ 
๑.นายสมชาย  ร่มโพธิ์ 
๒.นางนิตยา  ทองงาม 

 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  กระผมนายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบล

หนองบัวโคก  ขอเสนอ  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้ 

  ข้าพเจ้า  ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม  ตาม  “โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคม  ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ” 
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว3006  ลงวนัที่  24  
กันยายน  2561  ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป  โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคม  ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2  ซึ่งได้แจ้งจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป  ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  จ านวน  10  คน  เป็นเงิน  
56,000.-บาท  (-ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)  นั้น 
  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ  2561  และเงินที่ได้รับการจัดสรร  จ านวน  56,000.-บาท  (-ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)  
ได้ตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
  ดังนั้น  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ  เทศบาลต าบล
หนองบัวโคก  จึงขอจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือน าไปจ่ายเบี้ยความพิการ  ตามที่ได้รับจัดสรร  จ านวน  56,000.-
บาท  (-ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  89 
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  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  เพ่ือพิจารณาต่อไป   
ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ)  วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 
(นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์) 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก 
 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานเทศบาล      ท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญค่ะ    
     - ไม่มี 
     - ถ้าไม่มี  ท่านใดอภิปราย  ดิฉันขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาล   

แห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ   
โปรดยกมือค่ะ 
(ยกมืออนุมัติ                    8               เสียง)   
(ยกมือไม่อนุมัติ                 -                เสียง) 
(งดออกเสียง                    1               เสียง) 
- เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ค่ะ 

 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  ของนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีคะ 
ประธานสภาเทศบาล     

นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี    ทุกท่าน  ตามที่กระผม  นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์   

นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 
ต าบลหนองบัวโคก  เมื่อวันที่  ๑๗   กุมภาพันธ์  255๘  ไปแล้วนั้น  ตามมาตรา 48 ทศ  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  13)  พ.ศ.2552  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีฯ  จัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าปีทุกปี 
  ดังนั้น  กระผม  นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก  จึงได้จัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

1.นโยบายด้านการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
 1.1 จัดให้มีการปรับปรุงถนนหนทางในเขตเทศบาล  ให้มีความแข็งแรง  สามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกทุกฤดูกาล  ได้แก่ 

-โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเทศบาล  ซอย 14  
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 1.2 จัดให้มีและปรับปรุง  ระบบระบายน้ าให้สามารถรองรับน้ าเสียจากครัวเรือน  รวมทั้งน้ าจาก
ธรรมชาติได้อย่างทั่วถึง  

-โครงการก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู  ถนนเทศบาล  ซอย 7 
-โครงการก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู  ถนนเทศบาล  ซอย 10 

 1.3 จัดให้มีและปรับปรุง  ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  ให้สามารถใช้การได้ดีตลอดทุกฤดูกาล  และขยายเขต
ไฟฟ้า  น้ าประปา  ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

2.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 2.1 สนับสนุนการพึ่งพาตนเองด้วยการรักษาสุขภาพและการออกก าลังกาย   
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ให้มีบทบาทในการช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างจริงจัง   
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  และ
ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุข  ได้แก่ 
  -โครงการสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
 2.4 จัดให้มีการควบคุมโรคติดต่อและก าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคได้อย่างทั่วถึง  ได้แก่ 
  -โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   
  -โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   
 2.5 ส่งเสริมให้ร้านอาหารในเขตเทศบาล  เข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย  ได้แก่ 
  -โครงการสุขาภิบาลอาหาร   
 2.6 จัดหาอุปกรณ์กีฬา  ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน  ได้แก่ 
  -โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 2.7 สร้างจิตส านึกให้ประชาชนหลีกหนีและเข้าใจในปัญหายาเสพติดให้โทษ  ได้แก่ 
  -โครงการรณรงคป์้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 2.8 รณรงค์พัฒนาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในเขตเทศบาลและพัฒนา
ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย  และระบบการก าจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 
  -โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะเทศบาล   
 2.9 ปรับปรุงสวนสาธารณะให้เกิดความร่มรื่น  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชน  และสอดคล้อง
ตามความคิดเห็นของประชาชน 

3.นโยบายด้านการศึกษา  และส่งเสริมอาชีพ 
 3.1 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมือง  ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง  ได้แก่ 
  -โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  -โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย   
  -โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 
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 3.2 จัดให้มีการบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับประชาชนอย่างเพียงพอ  ได้แก่ 
  -โครงการอินเตอร์เน็ตเทศบาล  
 3.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน  และประชาชน   

3.4 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  นักศึกษา  ได้แก่ 
  -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
  -โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   
  -โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก   
  -โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก  (ทองวิทยานุกูล) 
  -โครงการวันเด็กแห่งชาติ   

3.5 จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมืออาชีพให้แก่ประชาชน  ได้แก่ 
  -โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน  
  -โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านพัฒนาชุมชน 
 3.6 จัดให้มีการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลอย่างทั่วถึง  ได้แก่ 
  -โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
  -โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
 3.7 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และลดต้นทุนการผลิตโดยใช้สาร
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 
  -โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านพัฒนาชุมชน 

4.นโยบายด้านการส่งเสริมกิจการเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ประสบภัยพิบัติ 
 4.1 ส่งเสริมกิจกรรมและกิจการเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ได้แก่ 
  -โครงการวันสตรีสากล   

 4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดหาเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์  ตามระเบียบ
ของทางราชการให้มีความทั่วถึง  ได้แก่ 
  -โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

5.นโยบายด้านการส่งเสริม  พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท่ีประชาชนยึดถือปฏิบัติตลอดมาให้คงอยู่สืบไป  ได้แก่ 
  -โครงการท าบุญตักบาตรวันปีใหม่   
  -โครงการประเพณีสงกรานต์   
  -โครงการประเพณีลอยกระทง   
  -โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา   
  -โครงการสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์   
  -โครงการวันวิสาขบูชา   
 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนวัดต่างๆ  ในเขตเทศบาลในการสืบทอดงานประเพณีประจ าปีให้ทั่วถึง 
และเท่าเทียม 
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6.นโยบายด้านการเมือง  การบริหาร 
 6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ได้แก่ 
  -โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล   
 6.2 บริหารงานด้วยความโปร่งใส  ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  และสนองตอบในการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาล 

6.3 การจัดท างบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาในเขตเทศบาลนั้น  มีการระดมความคิดเห็นจากชุมชนต่างๆ  
ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตรงกับปัญหา  ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 
 6.4 การจัดสรรงบประมาณต่างๆ  ให้ทั่วถึงเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
ในทุกด้าน 
 6.5 ใช้ความระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงสถานะทางด้านการเงินการคลังของเทศบาล  
ให้เกิดความโปร่งใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  และพยายามป้องกันการใช้งบประมาณไม่ให้ซ้ าซ้อนและผิดวัตถุประสงค์
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ  ตรวจสอบได้อย่างเปิดเผย 
 6.6 บริหารงานบุคคลโดยยึดหลักคุณธรรม  และความสามารถ 
 6.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลและประชาชน
อย่างต่อเนื่อง 
 6.8 ด าเนินงานสู่ระบบองค์การสาธารณะที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมต่อความเป็นเจ้าของท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง  โดยจัดให้มีเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการด าเนินงานตามโครงการและแผนงานต่างๆ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
(ลงชื่อ)  วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 

            (นายวชิัย  ประภากรแก้วรัตน์) 
         นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  -ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก   
ประธานสภาเทศบาล ที่ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  ตาม

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์   
พ.ศ.๒๕๕๘  คะ 

 
     ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   - ไม่มี 
      - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ดิฉันขอปิดประชุมคะ 

 

ปิดประชุมเวลา.              11.40                .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)                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


