
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
---------------------------------------------- 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 
1. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
4.  นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายทศพร  ใจทัศน์   เลขานุการสภาเทศบาล 
11. นายสมชาย  ปานธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล    
12. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล    

 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางศิริจิต   จันทยงค์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
6.  นายศักดิ์ชาย  รอดภัย   ผู้อ านวยการกองช่าง  
7.  นางเกสา  ฝาเงิน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.  นางสาวสุวรรณ ี กิ่งทอง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
9.  นางขนิษฐา  ค าอินทร์  ครูผู้ดูแลเด็ก 
10. นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายบัณฑิต ศรีทับทิม  
ประธานสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
กล่าวเปิดประชุม 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวและ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา 

 

…/ เทศบาล 
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เทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งท่ี 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60  
ณ บัดนี้ 

ขอเชิญ นายทศพร  ใจทัศน์ เลขานุการสภาเทศบาล อ่าน
ประกาศอ าเภอท่าม่วง 

นายทศพร  ใจทัศน์           ประกาศอ าเภอท่าม่วง 
เลขานุการสภาเทศบาล                  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 2560                      

   ของเทศบาลต าบลหนองขาว      
                                                                                  ............................. 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว แจ้งความประสงค์ขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาวสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 
2560   เพื่อรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 แต่เนื่องจากอยู่
นอกสมัยประชุมสามัญประจ าปี  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวจึง
ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2560 ของ
เทศบาลต าบลหนองขาว 

นายอ าเภอท่าม่วงพิจารณาแล้วอาศัยอ านาจตามมาตรา 
26 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง ( ฉบับท่ี 12 ) พ.ศ.2546 และค าส่ัง จังหวัด
กาญจนบุรี ท่ี 2407/2549 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง 
การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้นายอ าเภอ
ปฏิบัติราชการแทน  จึงก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
2 ประจ าปี 2560  ของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ต้ังแต่วันท่ี 
24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

      ประกาศ ณ วันท่ี 21 เดือน เมษายน  พ.ศ.2560 
 

   อดิเทพ กมลเวชช์ 
                                                                                             ( นายอดิเทพ กมลเวชช์ ) 

              นายอ าเภอท่าม่วง 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายทศพร  ใจทัศน์   ไม่มี         
เลขานุการสภาเทศบาล                

 
 
 
 

…/ ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.
2560 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม      ขอให้ ท่ีประ ชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ว่ ามี
ประธานสภาเทศบาล   ข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ 

ถ้าไม่มี   ขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบและรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม                                     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
หนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2560 ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยเสียงเป็น   
เอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เ ร่ือง การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบล หนองขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล 
นายกเทศมนตรี    เอกจิตต์ นายกเทศมนตรี ขอเสนอ 

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
ข้อ 13 (3) กล่าวว่า “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”   
เหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2559 ข้อ 13 (3)  ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหนองขาวทราบ ต่อไป 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม   ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ว่ามี 
ประธานสภาเทศบาล   ข้อเสนอแนะหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
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ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง อื่นๆ 
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มีขอจบการประชุมเพียงเท่านี้ 

เลิกประชุมเวลา.......11.00......นาฬิกา 

 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
              ( นางสาวมุกดา  พัฒนมาศ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล                  
       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   
   

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2/2560 ประจ าปี 2560 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวัน........................ท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕60 
 

( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                   ( นายโกศล  นาคะ ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
               ( นายสมชาย  ปานธรรม ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ   
                ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

 

 

 



5 

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .สมัยท่ี.. . . . . . . . . . . . . .ครั้ ง ท่ี. . . . . . . . . ./๒๕60  เมื่อวัน
.................................ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕60 

 

( ลงช่ือ ).............................................................. 

                 ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 
               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 1/2560 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
 


