
รายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕61 

ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เดือน  พฤศจกิายน  ๒๕61 เวลา 15.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

****************************** 
ผู้มาประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายธนพัต    รุ่งโสภากิจกุล  ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายนุกูล    พันธ์เอม   รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายส าเนียง   แย้มส ารวล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
4. นางนันทนา   เจริญจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
5. นายกฤษฎา   แดงหยวก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
6. นายสมชาย   เทวรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
7. นางวิไล    ศรีมงคล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
8. นางวันทอง    เห็นสว่าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
9. นายไน้    นิลบัว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
10. นายวันชัย    เจริญผล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
11. นายธนวัฒน ์ นิลบัว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
12. นางสุนีย์   สิริโสภณวรกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
 

คณะผู้บริหาร 
1. นายรุ่งโรจน์    ตันวัฒนวิทย์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนขมิ้น 
2. นายวิเชียร    เทียนลาย  รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนขมิ้น 
3. นายเสน่ห์     ศรีสุข   รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนขมิ้น 
4. นายธวัช     วลีพิทักษ์เดช  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นางทิพย์ภาภรณ์    จ ารัสเลิศลักษณ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี   

 

ผู้ไม่มาประชุม  
- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
1. นางสาวจินตนา อินทร์สวาท  ปลัดเทศบาล 
2. นางอิสรีย์    ทองค า   หัวหน้าส านัก 
3. นายศรสิทธิ์  ชัยบุตร   ผู้อ านวยการกองช่าง 
4. นางสาวดวงใจ   พวงมี   นักจัดการงานทั่วไป 
5. นายปัญญา  จุฬาเบา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุมเวลา  15.10  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อม นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล ประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย น าสวดมนต์ 
กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 แนะน าท่านปลัด 
นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - กล่าวเปิดประชุมและแนะน าปลัดเทศบาลคนใหม่  ซ่ึงได้โอน (ย้าย) มาจาก องค์การ  
ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ขอให้ปลัดฯ แนะน าตัว 
 

นางสาวจินตนา  อินทร์สวาท - แนะน าตัวว่า  ได้โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค   
ปลัดเทศบาล  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับราชการครั้งแรกที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า 

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับราชการมาแล้ว 22 ปี และได้ย้ายมาที่เทศบาล
ต าบลดอนขมิ้น เป็นที่ 3 จากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น จะขอน ามาพัฒนาที่ เทศบาล
ต าบลดอนขม้ิน ให้ดีที่สุด  

 

 1.2 ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงาน 
       ของ อปท. 
นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - แจ้งว่าตามท่ี เทศบาลต าบลดอนขม้ิน ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประธานสภาฯ  เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ อปท. ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ผ่านระบบ ITAS ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ITA) โดยส านักงาน 
ปปช. นั้น กระผมขอความร่วมมือทุกท่านด าเนินการตอบแบบประเมินในส่วนของผู้มี
ส่วนเสียภายใน (ITA) ตามช่องทางการท าแบบส ารวจ หากที่ประชุมใดมีข้อสงสัย
สอบถามได้ที่งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล   

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี  
 ๒๕61 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 เดือน กันยายน ๒๕61 ที่ผ่านมา 
นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล -  แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ   เทศบาลต าบลดอนขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ครั้งที่ 1 วันที่ 

26 กันยายน  ๒๕61   
  

ที่ประชุม  - ไม่มี 
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - แจ้งว่า หากไม่มีที่ประชุมใดขอแก้ไขรายงานการประชุม  จึงขอมติรับรองรายงานการ  
ประธานสภาฯ  ประชุม   ดังกล่าว    
 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 
วันที่ 26 กันยายน ๒๕61  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 เรื่องการคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาล  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - แจ้งว่าเนื่องจาก นางอิสรีย์ ทองค า หัวหน้าส านักปลัด ไดข้อลาออกจากต าแหน่ง 
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มีผลท าให้ต าแหน่งเลขานุการ

สภาฯ ของเทศบาลต าบลดอนขม้ินว่างลง  
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- เพ่ือให้การด าเนินกิจการสภาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้
พิจารณาเลือกเลขานุการสภาฯ จ านวน 1 คน ซึ่งสภาฯ สามารถเลือกพนักงาน หรือ
ข้าราชการ  หรือสมาชิกสภาฯ ก็ได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้ 
- สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิก
สภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยสมาชิกสภาฯ แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
 

- ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกสภาฯ ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
 

- โดยวิธี  เขียนชื่อ  และสกุล  ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อเมื่อตรวจนับแล้ว  ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้เลือกใหม่
เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดยวิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  และหากมีการเสนอ
ชื่อเพียงหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ข้อ 14) 

 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - แจ้งให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเลขานุการสภาฯ และขอผู้รับรอง  ไม่น้อยกว่าสองคน 
ประธานสภาฯ    ด้วยครับ  
 

นายกฤษฎา  แดงหยวก  - เสนอ นางสาวจินตนา  อินทร์สวาท เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ    1. นางวิไล  ศรีมงคล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1     

2. นายธนวัฒน์  นิลบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - แจ้งว่ามีผู้เสนอบุคคลผู้สมควรเป็นเลขาสภาฯ เพียง คนเดียวจึงถือว่า นางสาวจินตนา 
ประธานสภาฯ   อินทร์สวาท ปลัดเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  
 

3.2 เรื่อง การพิจารณาเสนอรายช่ือสมาชิกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
ดอนขม้ิน จ านวน 3 ท่าน 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - แจ้งว่าตามท่ีเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ต าบลดอนขมิ้น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แล้วนั้น   

   - เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งดังกล่าวได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง   
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง

ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล จ านวน  3 คน โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี ซ่ึง
คณะกรรมการชุดเดิมคือ 

    1. นายส าเนียง  แย้มส ารวล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  เขต 1 
    2. นายธนวัฒน์ นิลบัว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  เขต 2 
    3. นางนันทนา เจริญจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  เขต 1 
 

    - และเชิญให้ปลัดเทศบาลชี้แจงวิธีการคัดเลือก   
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นางสาวจินตนา  อินทร์สวาท - ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือ 
ปลัดเทศบาล  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้ 
    วิธีการเลือก 
  - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประชุมสมาชิกสภาฯ   
  - การเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต่อที่ประชุม  ต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย  2  คน  และผู้ 
  ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 

  - ในการเสนอชื่อ  หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวน  ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก  หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด  ให้ประธาน
ในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ  ใช้
วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบ
ให้ได้ไม่เกินตามจ านวนที่ก าหนด 

  - ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับการ
เสนอชื่อจ านวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 
 - เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกจนครบจ านวนที่ก าหนด  ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในล าดับเดียวกันหลายคน  
ท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้  ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับ
คะแนนเท่ากัน  ถ้าลง คะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฎว่าได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีการ
จับสลากตามท่ีประธานในที่ประชุมก าหนด 
- ให้ประธานสภาท้องถิ่น  มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพ่ือออก
ค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
- ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออก หรือพ้นจากต าแหน่ง    ให้จัดให้มีการคัดเลือก
แทนผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระการด ารง
ต าแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ท าการคัดเลือกขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้  และ
ให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
ในกรณีที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 
- เนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน
สี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  โดยน าวิธีการคัดเลือกที่ก าหนดไว้
ข้างต้นมาใช้โดยอนุโลม    
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - แจ้งว่าตามท่ีปลัดเทศบาลได้กล่าวมานั้น หากที่ประชุมมีข้อสงสัยหรือจะซักถาม 
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมก็ขอให้สอบถามได้ 
 

  - ไม่มีท่านสมาชิกฯ ใดสอบถาม จึงเชิญสมาชิกสภาฯ ด าเนินการคัดเลือก และเสนอชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จ านวน 3 คน 

 

นางสุนีย์  สิริโสภณวรกุล  - เสนอ นายธนวัฒน์ นิลบัว  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง 

1. นางวิไล  ศรีมงคล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เขต 1 
2. นายสมชาย   เทวรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เขต 1   
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นายกฤษฎา  แดงหยวก  - เสนอ นายส าเนียง  แย้มส ารวล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง 

1. นางสุนีย์  สิริโสภณวรกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เขต 2   
2. นางนันทนา  เจริญจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เขต 1   

  

นางวิไล  ศรีมงคล  - เสนอนางนันทนา  เจริญจิตต์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง 

1. นางวันทอง  เห็นสว่าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เขต 2   
2. นายวันชัย  เจริญผล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เขต 2   

 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - แจ้งว่ามีผู้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จ านวน 3 คน  
ประธานสภาฯ จึงไม่มีการลงคะแนนเลือก และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น เป็นการ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ดังนี้ 
1. นายธนวัฒน ์นิลบัว    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น เขต 2  
2. นายส าเนียง  แย้มส ารวล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น เขต 1  
3. นางนันทนา  เจริญจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น เขต 1  

 

  3.3 เรื่อง การพิจารณาเสนอรายช่ือสมาชิกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
        ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน จ านวน 3 คน 
นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - แจ้งว่าต่อไปเป็นการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งเป็น 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล แทนคณะกรรมการชุดเดิม 

คือ 
    1. นายสมชาย    เทวรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  เขต 1 
    2. นายวันชัย   เจริญผล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  เขต 2 
    3. นายไน ้ นิลบัว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  เขต 2 
 

  และเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

นางสาวจินตนา  อินทร์สวาท - ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ปลัดเทศบาล ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 

คน  ในส่วนของวิธีการคัดเลือกเช่นเดียวกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล -เชิญสมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาคัดเลือก   และเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ที่ 
ประธานสภาฯ   เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
   ดอนขมิ้น จ านวน 3 คน 
 

นายธนวัฒน์  นิลบัว  -  เสนอ นายวันชัย  เจริญผล เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เทศบาลต าบลดอนขม้ิน   
  ผู้รับรอง 

1. นางสุนีย์  สิริโสภณวรกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  เขต 2   
2. นายสมชาย  เทวรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  เขต 1   
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นางนันทนา  เจริญจิตต์  - เสนอ นายสมชาย เทวรักษ์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทศบาลต าบลดอนขม้ิน  
  ผู้รับรอง 

1. นางวันทอง  เห็นสว่าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  เขต 2   
2. นายธนวัฒน์  นิลบัว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  เขต 2   

 

นางสุนีย์  สิริโสภณวรกุล  - เสนอ นายไน้  นิลบัว  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เทศบาลต าบลดอนขม้ิน 
  ผู้รับรอง 

1. นายส าเนียง  แย้มส ารวล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  เขต 1   
2. นางวิไล  ศรีมงคล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  เขต 1   

 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - แจ้งว่ามีผู้เสนอผู้สมควรจะเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประธานสภาฯ เทศบาล จ านวน  3  คน จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน และประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก

เป็นคณะกรรมการฯ ดังนี้  
1. นายวันชัย  เจริญผล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เขต 2  

  2. นายสมชาย เทวรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น เขต 1  
  3. นายไน้  นิลบัว    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น เขต 2  
 

 3.4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลต าบลดอนขม้ิน ประจ าปี 
       งบประมาณ 2561 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล -  เชิญนายกเทศมนตรีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาฯ   ดอนขมิ้น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 

 

นายรุ่งโรจน์  ตันวัฒนวิทย์ - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น  
นายกเทศมนตรี  ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ได้มีการ

ประชุมและจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล    
ดอนขมิ้น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ในแผนจ านวน  14 โครงการ  
 ด าเนินการจัดท าจ านวน 14  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  21.54     
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ในแผนจ านวน 33 
 โครงการด าเนินการจัดท าจ านวน   27 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 41.54 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนจ านวน 6 โครงการ  
 ด าเนินการจัดท าจ านวน 2 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 3.08 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ในแผนจ านวน  

  4 โครงการ ด าเนินการจัดท าจ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.08 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งไว้ในแผนจ านวน 5 
 โครงการ ด าเนินการจัดท าจ านวน 5 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 7.69 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร ตั้งไว้ในแผนจ านวน 15 โครงการ  

 ด าเนินการจัดท าจ านวน 15 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 23.08 
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   - ซึ่งเมื่อพิจารณาการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติทั้งหมด  
  คิดเป็นร้อยละ 84.42 

   - รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมมีมติแล้ว 
 

ที่ประชุมสภา  - รับทราบ 
  3.5 การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล  -  เชิญนายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕61  
ประธานสภาฯ    
  

นายรุ่งโรจน์  ตันวัฒนวิทย ์ - รายงานว่าตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)   
นายกเทศมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘  ทศ  ก าหนดให้นายกเทศมนตรี จัดท ารายงานแสดงผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลประจ าทุกปี พร้อมปิดประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล  นั้น  
- โดยนายกเทศมนตรีต าบลดอนขมิ้น ได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
อย่างครอบคลุมในทุกๆ ด้าน และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว จึงขอ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561  ดังนี้ 

    1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงหินคลุก จัดซื้อโคมไฟถนนโซ 

ล่าเซลล์พร้อมติดตั้ ง และซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้ งสิน 14 โครงการ 
งบประมาณ 3,477,196 บาท 

    2. ด้านสังคม 
   ได้ด าเนินการวางท่อระบายน้ า จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
 โครงการวันเด็ก โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก โครงการพัฒนา 
 ศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ  จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จัดซื้อเครื่องออก 
 ก าลังกาย จัดซื้อกระจกโค้งและแผ่นยางชะลอความเร็ว รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ  
 งบประมาณ 8,372,101.90 บาท 
 3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและผู้น าชุมชน  
 และโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวม 
 ทั้งสิ้น 2 โครงการ งบประมาณ 196,506 บาท 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ได้ด าเนินการปรับปรุงบ่อขยะ และขุดลอกคลองระบายน้ า พร้อมขนย้ายสิ่ง 

 ปฏิกูล รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ งบประมาณ 200,475 บาท 
5. ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   ได้ด าเนินการจัดงานวันลอยกระทง โครงการสงกรานต์ โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุและครอบครัว อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร บวชศีล
จาริณี และโครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 
งบประมาณ 398,128 บาท 
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 6. ด้านการเมืองการบริหาร 
  ได้ด าเนินการปรับปรุงและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ จัดท าชั้นวางเอกสาร 

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จัดงานวันเทศบาล โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10  โครงการวันแม่ โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่อยเหลือประชาชน และเงินสมทบทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวม
ทัง้สิ้น 15 โครงการ งบประมาณ 1,692,565 บาท 
  รวมงบประมาณประจ าปี 2561 ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน ทั้งสิ้น 14,336,971.90 บาท 
 

  สรุป การด าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
ได้ด าเนินการเป็นไปตามกรอบนโยบาย  วิสัยทัศน์  และแผนพัฒนาต าบล เน้นการบูรณา
การร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภารรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางในการบริหารงานเพ่ือให้สามารถตอบสนอง ต่อ
ความต้องการของประชาชนภายในต าบลได้อย่างแท้จริง 
 แม้นการด าเนินงานที่ผ่านมา จะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อาทิ ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา ระเบียบกฎหมายที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน แต่ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต าบลดอนขมิ้น กระผมและคณะ
ผู้บริหารตลอดจนความร่วมมือ ร่วมใจ ของสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ท าให้
การบริหารงานบรรลุตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 และแจ้งว่าในฐานะนายกเทศมนตรี ขอเป็นตัวแทนของคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน ปลัดเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาลทุกคนที่ได้สนับสนุน 
และให้ความร่วมมือร่วมใจในการบริหารราชการด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ทุกภาคส่วนจะให้การสนับสนุน และร่วมมือกันพัฒนาต าบลดอนขมิ้นให้เจริญรุ่งเรือง
ตลอดไป 

 

ที่ประชุมสภา  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  4.1 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 2  

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล    - เชิญนายกเทศมนตรีแถลงญัตติการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ    ประจ าปีงบประมาณ 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่  2  

 

นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์     -  แจ้งว่า ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน ได้มีมติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 และได้รับอนุมัติจากนายอ าเภอท่ามะกาแล้วนั้น 

ตามมติรายจ่าย ต้องเสนอขออนุมัติโอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕62 ดังนี้ 
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  หลักการ 
    ตามที่สภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕

62 ของทุกแผนงานไว้แล้วนั้น ซึ่งเทศบาลฯ ได้ด าเนินการใช้จ่ายไปตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 แล้ว แต่ในขณะนี้ งบประมาณบางหมวด บางประเภท 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ และมีความจ าเป็นต้องจ่าย และงบประมาณรายจ่ายบางรายการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ 

  เหตุผล 
    แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลดอนขมิ้น มีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการต่างๆ 

ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล และให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อีกทั้งใน
บางส่วนราชการ ยังขาดแคลนและมีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุในการปฏิบัติงาน  คณะ
ผู้บริหารฯ จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจะโอนเงินงบประมาณที่ยังไม่มีความจ าเป็นไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ และโอนเงิน
งบประมาณเพ่ิมในบางหมวด บางประเภท เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
และการบริการประชาชน  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 งาน   ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 งบ   ลงทุน 
 หมวด   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ประเภท   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล 
     หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  

รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เหตุผลและความจ าเป็น 
งานจ้างก่อสร้างจ าเป็นต้องให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับรอง
รูปแบบรายการงานก่อสร้าง เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย  

    โอนลดจาก 
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 
    งาน   ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    งบ   ลงทุน 

หมวด   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
รายการ   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงานก าจัด 

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น ปรับปรุงบ่อขยะของทศบาล 
ฯลฯ 

       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) หน้า ๑๐๕ ล าดับที่ ๓ 

       ก่อนโอน   ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น ๑ รายการ  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 - ซึ่งการโอนครั้งนี้ เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

นายธนพัต รุ่งโสภากิจกุล    - แจ้งให้สมาชิกที่ประสงคจ์ะอภิปรายหรือเสนอความคิดเห็นได ้
ประธานสภาฯ     
 

ที่ประชุม    -ไม่มี-   
 

นายธนพัต รุ่งโสภากิจกุล    - แจ้งว่าไมม่ีที่ประชุมใด ประสงค์จะอภิปราย ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
ประธานสภาฯ       มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ จึงขอให้ที่ประชุมสภาได้
พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณดังกล่าว   

 

ที่ประชุม     - มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 2  ด้วยมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ   
นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล  - แจ้งให้ที่ประชุม เรื่องเสนอแนะซักถามหรือจะประชาสัมพันธ์ เรื่องอ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกเสนอแนะเรื่องใดๆ จึงขอปิดการประชุม  
 

เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 
 

                                                            (ลงชื่อ)      จินตนา  อินทร์สวาท     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวจินตนา  อินทร์สวาท) 
                                                                          เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 
 

ลงชื่อ..........สมชาย   เทวรักษ์.............. 
                                                                (นายสมชาย   เทวรักษ์) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ........กฤษฎา   แดงหยวก............          ลงชื่อ..........สุนีย์   สิริโสภณวรกุล............  
                     (นายกฤษฎา   แดงหยวก)                                         (นางสุนีย์   สิริโสภณวรกุล) 
           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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 สภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในการประชุมสภา สมัยสามัญ  
สมัยที่...1... ประจ าปี พ.ศ. 2562...... ครั้งที.่....1...... วันที.่............... เดือน...กุมภาพันธ์...๒๕62  
ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
    

(ลงชื่อ)  ธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล 
   

( นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล ) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 


