
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่  ๑  เมษายน  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 นางวาสนา  เหงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล วาสนา  เหงขุนทด 
๖ นายโสพิศ  ท่าพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล โสพิศ  ท่าพิมาย 
๗ นางยุภาพิน  ซื้มสื่อ สมาชิกสภาเทศบาล ยุภาพิน  ซื้มสื่อ 
๘ นางนิตยา  ทองงาม สมาชิกสภาเทศบาล นิตยา  ทองงาม 
๙ นางสาวปริศนา  พาภักดี สมาชิกสภาเทศบาล ปริศนา  พาภักดี 

๑๐ นายบุญยืน  แขขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล บุญยืน  แขขุนทด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

ผู้ร่วมรับฟังการประชุมสภา 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรี วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 
๒ นายชลชิต  ศรีโยธ ี รองนายกเทศมนตรี ชลชิต  ศรีโยธ ี
๓ นางละออ  อนุสัทธณะสนธิ กรรมการชุมชน ละออ  อนุสัทธณะสนธิ 
๔ นางอรวรรณ์  บอนขุนทด กรรมการชุมชน อรวรรณ์  บอนขุนทด 
๕ นายพยุงศักดิ์  อธินันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง พยุงศักดิ์  อธินันท์ 
๖ นางสาวรัตชนก  บุตรศรีสวย ครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก รัตชนก  บุตรศรีสวย 
๗ พ.อ.อ.ปรีชาชาญ   สุวรรณวรวงศ์ ประธานชุมชนที่ ๒ พ.อ.อ.ปรีชาชาญ   สุวรรณวรวงศ ์

๘ พ.ต.ท.ทนงศักดิ์  จินตภูมิ สวป.สภ.หนองบัวโคก พ.ต.ท.ทนงศักดิ์  จินตภูมิ 
๙ นางสาวแสง  ฉานสูงเนิน กรรมการชุมชน แสง  ฉานสูงเนิน 

๑๐ น.ส.ธัญยกานต์  อ่อนหนองหว้า นักวิชาการศึกษา ธัญยกานต์  อ่อนหนองหว้า 
๑๑ น.ส.ปิยวรรณ  เห็มภิระ นวก.การเงินและบัญชี ปิยวรรณ  เห็มภิระ 
๑๒ น.ส.ชวณัฏฐา  พลจัตุรัส นักพัฒนาชุมชน ชวณัฏฐา  พลจัตุรัส 
๑๓ น.ส.ยุพารัตน์  แดงสกุล แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ยุพารัตน์  แดงสกุล 
๑๔ นายพีรวัชร์  จันทีนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พีรวัชร์  จันทีนอก 
๑๕ นางกัญญารัตน์  ผาผง ผอ.กองสวัสดิการสังคม กัญญารัตน์  ผาผง 
๑๖ นางสาวอโณทัย  ค านาค หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อโณทัย  ค านาค 
๑๗ นายพยุง  ชมภูนุช ผู้ช่วย  จพง.ธุรการ พยุง  ชมภูนุช 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

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

เทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโกก  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป  

 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  สวัสดีค่ะ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ประธานสภาเทศบาล วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม  ดิฉันขอเปิดประชุมสภา

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.
๒๕๖2  และก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ดิฉันขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล  ได้อ่านประกาศอ าเภอจัตุรัส  เรื่อง  เรียก
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่   
๑/๒๕๖2  

 
นางสาวอโณทัย  ค านาค    เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ต่อไปเป็น  ประกาศอ าเภอจัตุรัส  เรื่อง  เรียก 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่   
๑/๒๕๖2 
 ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก  ขอเปิดประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑/๒๕๖๒  เพ่ือให้
สภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  พิจารณาเห็นชอบการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

นายอ าเภอจัตุรัสพิจารณาแล้วเห็นสมควรเป็นประโยชน์แห่ง
เทศบาล  อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบค าสั่งจังหวัดชัยภูมิ  ที่  
๔๐๗๗/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  ผนวก  ๖  ผู้ว่า
ราชการจังหวัด  มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน  ข้อ  ๓  
การเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑/๒๕๖๒  มี
ก าหนด  ๑๕  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  ณ  
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖2 

(ลงชื่อ)        มนตรา  กอซอ 
  (นายมนตรา  กอซอ) 

               นายอ าเภอจัตุรัส 



-๔- 

     ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  -การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เมื่อวันอาทิตย์  ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา  ซึ่งทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้ว  

ทุกท่านคงได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
     ครั้งที่แล้ว 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้ประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕6๒  เมื่อวันที่  ๒๕  

กุมภาพันธ์  พ.ศ.256๒  เวลา  1๐.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ตามรายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุก
ท่านแล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะแก้ไขถ้อยค าของตนใน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญค่ะ 

-ไม่มี 
-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอขอแก้ไข  ถือว่าสภา

เทศบาลแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.256๒  ค่ะ 

     ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติก่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  กระผมนายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบล

หนองบัวโกก  ขอเสนอ 
ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
หลักการ 

ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองบัวโคกได้  ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.256๒   ไว้แล้วนั้น  เนื่องจากมีโครงการบางโครงการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  แต่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ดังนี้ 
 
 
 



-๕- 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๕๐,๕๐๐.-บาท 
ส านักปลัด 
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เพ่ือจ่ายเป็นก่าจัดซื้อ 

-ไมก์ประชุมส าหรับประธาน  จ านวน  ๑  ตัว   
-ไมก์ประชุมส าหรับผู้ร่วมประชุม  จ านวน  ๑๐  ตัว 
-เกรื่องกวบกุมไมก์ประชุมส่วนกลางและจ่ายไฟ  จ านวน  ๑  เกรื่อง   

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  ขอโอนงบประมาณ  ๕๐,๕๐๐.-บาท  
โอนเพิ่ม  จ านวน  ๑๔๙,๕๐๐.-บาท  

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
  ด้านบริการชุมชนและสังคม      

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 
เพ่ือจ่ายเป็นก่าจัดซื้อถังขยะ  กวามจุ ๑๒๐ ลิตร  จ านวน ๒๐๐ ใบๆ ละ ๔๒๐.-บาท  เป็นเงิน   

๘๔,๐๐๐.-บาท  ตั้งงบประมาณไว้  ๓๐,๐๐๐.-บาท  กงเหลือ  ๒๔,๑๗๗.๕๐ บาท  ขอโอนเพิ่ม  ๘๔,๐๐๐.-บาท  
รวมเงินงบประมาณ  ๑๐๘,๑๗๗.๕๐  บาท 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
  ด้านบริการชุมชนและสังคม      

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โกรงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะเทศบาล  ตั้งงบประมาณไว้  ๕๐,๐๐๐.-บาท  กงเหลือ   

๕๖.-บาท  ขอโอนเพิ่ม  ๖๕,๕๐๐.-บาท  รวมเงินงบประมาณ  ๖๕,๕๕๖.-บาท 



-๖- 
 
   โอนลด  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

ส านักปลัด 
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นก่าจัดซื้อเกรื่องเสียงกลางแจ้ง  จ านวน ๑ ชุด 

ตั้งงบประมาณไว้  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  กงเหลือ  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท  ขอโอนลด  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
เหตุผล 

  เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.256๒  เพ่ือสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  ข้อ  27 

   ขอแสดงกวามนับถือ 
(ลงชื่อ)  วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 

 (นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์) 
          นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโกก 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  ขอให้สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล   สภาทุกท่านได้ดูเอกสารที่แจกให้กะ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญก่ะ 
      - ไม่มี 
      - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย  ขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาล   

แห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  โปรดยกมือก่ะ 
(ยกมืออนุมัติ                 ๙                เสียง)   
(ยกมือไม่อนุมัติ.              -                .เสียง)   
(งดออกเสียง.                 ๑              . เสียง)  

     - เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ก่ะ 

 
 
 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  - การประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณ  ๒๕๖๒  ในเวลา  ๑๑.๐๐  น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์ 

เฉลิมพระเกียรติฯ  ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมค่ะ 
      -ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว โคก  ทาง 

คณะกรรมการศูนย์ฯ  ผู้ปกครอง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล  ได้ร่วมมือกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  ซึ่งทางคณะกรรมการศูนย์ฯ  พร้อมด้วย
ครู  ได้ไปศึกษาดูงานและได้น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ขอเชิญทุกท่านได้ไปเยี่ยมชมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ  และขอขอบคุณทางท่านผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  ผู้ปกครอง  ที่ได้เริ่มด าเนินการ  ร่วมมือกันพัฒนา  เป็นการ
น าร่องไปเรียบร้อยแล้ว   

      -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  ขอเชิญค่ะ 
-ไม่มี 
-ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ขอปิดประชุมค่ะ 
 

   ปิดประชุมเวลา.              10.50            .น 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................ผู้จดบันทึกการประชุม  
                   (นางสาวอโณทัย  ค านาค) 
                     เลขานุการสภาเทศบาล 
 
                           ตรวจถูกต้อง 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                     (นายโสพิศ  ท่าพิมาย)      
      สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                   (นางสาวปริศนา  พาภักดี) 
                      สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 



-๘- 
 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางนิตยา  ทองงาม) 
                      สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
(ลงชื่อ)........................................................................... 
             (นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


