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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2561 

วันที่  17  กันยายน  พ.ศ.2561  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ชั้น  2 

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

ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรี วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 
2 นายชลชิต  ศรีโยธ ี รองนายกเทศมนตรี ชลชิต  ศรีโยธ ี
3 นางสาวอโณทัย  ค านาค หัวหน้าส านักปลัด อโณทัย  ค านาค 
4 นายพยุงศักดิ์  อธินันท์ ผอ.กองช่าง พยุงศักดิ์  อธินันท์ 
5 นางสาวธัญยกานต์  อ่อนหนองหว้า นักวิชาการศึกษา ธัญยกานต์  อ่อนหนองหว้า 
6 นางล าดวน  จตุปริสากุล ผู้อ านวยการกองคลัง ล าดวน  จตุปริสากุล 
7 นายพยุง  ชมภูนุช ผช.จพง.ธุรการ พยุง  ชมภูนุช 
8 นางสาวสุภีวงศ์  พลมณี นักทรัพยากรบุคคล สุภีวงศ์  พลมณ ี
9 นายธวัชชัย  ปานจินดานนท์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ธวัชชัย  ปานจินดานนท์ 
10 นายพีรวัชร์  จันทีนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พีรวัชร์  จันทีนอก 
11 นางกัญญารัตน์  ผาผง ผอ.กองสวัสดิการสังคม กัญญารัตน์  ผาผง 
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นางสาวอโณทัย  ค านาค    เมื่อถึงเวลา  10.00  น.  เลขานุการสภา  ให้สัญญาณเชิญ 
เลขานุการสภา   สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  และเรียนเชิญท่านประธานสภา

เทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป  

  
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  สวัสดีค่ะท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  วันนี้ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม  ดิฉันขอเปิดประชุมสภา

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.
2561  และก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาล  ได้อ่านประกาศจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.
2561   

นางสาวอโณทัย  ค านาค   เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภา    ทุกท่าน  ต่อไปเป็น  ประกาศจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  เรียกประชุม 

สภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  
พ.ศ.2561 
 ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  มีความประสงค์จะขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  
ประจ าปี  พ.ศ.2561  เพ่ือพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ขอขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน  และญัตติอ่ืนๆ  ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยมีก าหนด  15  วัน  ทั้งนี้
ตั้งแตว่ันที่  13  กันยายน  พ.ศ.2561  เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  นั้น 

อ าเภอจัตุรัสพิจารณาแล้ว  เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  26  แห่งพระราช 
บัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  13  พ.ศ.
2552  ประกอบค าสั่งจังหวัดชัยภูมิ  ที่  4077/2560  ลงวันที่  24  
ตุลาคม  2560  มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดชัยภูมิ  นายอ าเภอจัตุรัสจึงประกาศให้เรียกประชุม 
สภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี 
พ.ศ.2561  (ไม่เกินสิบห้าวัน)  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  13  กันยายน  2561  
เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 



D:จนท.วิเคราะห์ฯ:ประชุมสภา 

 

-4- 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  7  กันยายน  พ.ศ.2561 

(ลงชื่อ)    อนุชา  เจริญรักษ์ 
         (นายอนุชา  เจริญรักษ์) 
นายอ าเภอจัตุรัส  ปฏิบัติราชการแทน 
       ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภมูิ 

        
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภา 
     เทศบาลทราบ  
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  -การจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี  พ.ศ.2561 
ประธานสภาเทศบาล   ตามท่ีเทศบาลได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง   

ไปแล้วนั้น  ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  จะเป็นการ
จัดเตรียมงานในด้านต่างๆ  เช่น  การจัดท าท่าน้ าลอยกระทง  การ
จัดเตรียมสถานที่  การจัดเตรียมกระทง  เป็นต้น  และก าหนดการจัด
งาน  คือวันที่  20  พฤศจิกายน  2561  จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้
รับทราบ 
 - ตามท่ีเทศบาลฯ  ได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและลูกจ้างเทศบาล  ที่จังหวัด
กาญจนบุรี  ระหว่างวันที่  24-27  สิงหาคม  ที่ผ่านมานั้น  ผู้เข้าร่วม
โครงการคงจะได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ  ที่จะน ามาปรับใช้
ในการพัฒนาองค์กรเทศบาลได้ต่อไป 

   
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา 
     เทศบาล  ครั้งที่แล้ว 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.2561  ครั้งที่  1  เมื่อ

วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.2561  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ตามรายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุก
ท่านแล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะแก้ไขถ้อยค าของตนใน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญคะ 

     -  ไม่มี 
-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอขอแก้ไข  ถือว่าสภา
เทศบาลแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.2561  ครั้งที่  1  คะ 
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  ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย

สามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.2561  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  20  
สิงหาคม  พ.ศ.2561  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก  ตามรายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว   
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะแก้ไขถ้อยค าของตนในรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญคะ 

     -  ไม่มี 
-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอขอแก้ไข  ถือว่าสภา
เทศบาลแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.2561  ครั้งที่  2  คะ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน   

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

หนองบัวโคก  ขอเสนอ  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   

หลักการ 
ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2561  ไว้แล้วนั้น  เนื่องจากมีโครงการบางโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  
ดังนี้ 

กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ขออนุมัติกันเงิน  จ านวน  3  โครงการ  ดังนี้ 

1.ประเภทอาคารต่างๆ   
1.1  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุ   

  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุ  กว้าง  12 เมตร  ยาว  9  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  180.14  
ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)  งบประมาณ  62,000.-บาท  (-หกหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 
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2.ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 2.1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  ถนนเทศบาล  ซอย 10   
 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  ถนนเทศบาล  ซอย 10  กว้าง  0.30  เมตร  ยาว  235  เมตร  

หนา  0.12  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.50  เมตร  ยาวทั้งสิ้น  235  เมตร  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)  งบประมาณ  
482,000.-บาท  (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 

 2.2  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  (ถนนเทศบาล  ซอย 7) 
 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  ถนนเทศบาล  ซอย 7  กว้าง  0.30  เมตร  ยาว  257  เมตร  

หนา  0.12  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.50  เมตร  ยาวทั้งสิ้น  257  เมตร  (ตามแบบเทศบาลก าหนด)  งบประมาณ  
498,000.-บาท  (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 

 รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ  เป็นเงิน  1,042,000.-บาท  (-หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-) 
เหตุผล 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง  
เรียบร้อย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2558  ข้อ  59 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

     ขอแสดงความนับถือ 
       (ลงชื่อ)  วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 

(นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก 
 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น 
ประธานสภาเทศบาล   ขอให้เลขานุการสภาฯ   ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 
นางสาวอโณทัย  ค านาค    -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภา               ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
 การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 

ข้อ 59   ก าหนดให้  “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงิน  นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินแล้ว หากไม่ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้
เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ซึ่งในกรณีนี้เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทัน  จึงขออนุมัติกันเงินไว้ตามระเบียบดังกล่าว 

 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีเลขานุการสภา  ได้ชี้แจงระเบียบ ไปแล้วนั้น 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย  เชิญค่ะ 
  -ไม่มี 

-เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ในล าดับต่อไป ดิฉันขอมติจากสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอ  โปรดยกมือค่ะ 
(ยกมืออนุมัติ               10                         เสียง)   
(ยกมือไม่อนุมัติ.            -                        .เสียง)   
(งดออกเสียง.               1                       . เสียง)  
- เป็นอันว่าสภาเทศ บาลแห่งนี้  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ  
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เชิญคะ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายบุญยืน  แขขุนทด    เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม  นายบุญยืน  แขขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอฝากให้ทาง 

คณะผู้บริหาร  ได้ไปตรวจเช็คไฟฟ้า  บริเวณหน้าบ้านนายบุญจันทร์  
เนื่องจากไฟฟ้าบริเวณนั้นดับ  2  หลอดครับ 
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นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เชิญคะ 
ประธานสภาเทศบาล   - ไม่มี 

- ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ดิฉันขอปิดประชุมคะ 
 

ปิดประชุมเวลา.            11.10               .น. 
 

 
(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)                  
 


