บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหวา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๙
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 255๙
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหวา
ผูเขาประชุม

ที่

ชื่อ – สกุล

1 นายสุชาติ

หงวนตัด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น.

ตําแหน0ง

ลายมือชือ่

ประธานสภาเทศบาล

สุชาติ หงวนตัด

2 นายปริญญา วราสินธุ

รองประธานสภาเทศบาล

ปริญญา วราสินธุ

3 นายพิมล

แสงอินทร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

พิมล แสงอินทร

4 นายประทีป

ตราทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

-

5 นายชาญ

แสงภู+

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ชาญ แสงภู+

6 นายเอนก

รัตนโชติพานิช

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เอนก รัตนโชติพานิช

7 นายบุญส+ง

อินสว+าง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

บุญส+ง อินสว+าง

8 นายปรีดา

อ+อนนิ่ม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ปรีดา อ+อนนิ่ม

9 นายจรัญ

ศรีสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

จรัญ ศรีสวัสดิ์

10 นายวิรัช

ศรีบานเย็น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

วิรัช ศรีบานเย็น

11 นายมาโนช

คุณาวิศรุต

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

มาโนช คุณาวิศรุต

12 นายนพรัตน

มณีวงษ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นพรัตน มณีวงษ

๑๓ นางสาววาสนา กิจประชากร

เลขานุการสภาเทศบาล

วาสนา กิจประชากร

1 นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม

นายกเทศมนตรี

จองสินกิจ เที่ยงธรรม

2 นายประยุทธ พลอยงาม

รองนายกเทศมนตรี

ประยุทธ พลอยงาม

๓ นายสายัณ โพธิ์ศรี

รองนายกเทศมนตรี

สายัณ โพธิ์ศรี

ผูเขาร0วมประชุม

๔ นางคํานึง

เปรมทอง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

คํานึง เปรมทอง

5 นายสุนทร

ศิริรัตนากร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

สุนทร ศิริรัตนากร

ผู;อํานวยการกองช+าง

ยุทธนา ศรีดอกไม;

หัวหน;าสํานักปลัด

ระพีพรรณ โฉมงาม

6 นายยุทธนา ศรีดอกไม;
7 นางสาวระพีพรรณ โฉมงาม
8 นางสาวนิตยา พรหมศิริ

นักวิเคราะหฯ ชํานาญการ

นิตยา พรหมศิริ

หมายเหตุ

ลากิจ

-2เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร;อมแล;ว สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองคประชุม นายสุชาติ หงวนตัด
ประธานสภาเทศบาลตําบลวังหว;า ทําหน;าที่ประธานที่ประชุมกล+าวเปCดประชุมและดําเนินการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงต0อที่ประชุม
- ไม+มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหวา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป6 ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และผู;เข;าร+วมประชุมทุกท+าน พิจารณาตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจําปD ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
ว+ามีอะไรจะแก;ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม+
- เห็นว+าถูกต;อง ไม+มีการแก;ไข ที่ประชุมจึงมีมติรับรองเปIนเอกฉันท

ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทูถาม
- ไม+มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
- ไม+มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม0
5.๑ เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลวังหว;ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต+อสภาเทศบาล
- เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู;เข;าร+วมประชุมสภาเทศบาล
ทุกท+าน กระผมนายจองสินกิจ เที่ยงธรรม ได;รับการเลือกตั้งจากประชาชนให;มาดํา รง
ตํา แหน+ง นายกเทศมนตรีตํา บลวัง หว;า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได;มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 41/2557 รับรองผลการเลือกตั้ งฯ และประกาศ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2557 ซึ่งกระผมได;แถลงนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลวังหว;า เมื่อวันที่
11 เมษายน 2557 โดยกําหนดนโยบายในการบริหารงาน ซึ่งมีเปPาหมายเพื่อพัฒนา
ตําบลวังหว;าให;;มีความเจริญก;าวหน;า รวมทั้งสิ้น ๖ ด;าน ดังนี้
ด;านที่ ๑ นโยบายด;านการเมืองและการบริหารองคกร
ด;านที่ ๒ นโยบายด;านเศรษฐกิจและสังคม
ด;านที่ ๓ นโยบายด;านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ด;านที่ ๔ นโยบายด;านสาธารณสุขและสิ่งแวดล;อม
ด;านที่ ๕ นโยบายด;านโครงสร;างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ด;านที่ ๖ นโยบายด;านการปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อให;เปIนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก;ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรคห;า ซึ่งระบุว+า “ให;นายกเทศมนตรีจัดทํา รายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได;แถลงไว;ต+อสภาเทศบาลเปIนประจําทุกปD”และมาตรา 48 ทศ

ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี

-๓-

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

วรรคหก ซึ่ ง ระบุ ว+ า “คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให;ประกาศไว;โดยเปCดเผยที่สํานักงานเทศบาลด;วย” กระผมจึงได;จัดทํารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติง านประจําปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลตําบลวังหว;า
อําเภอศรีประจันต จังหวัด สุพรรณบุรี โดยมีรายละเอี ยดตามเอกสารที่แนบมาพร;อม
ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งได;จัดส+งให;ทุกท+านล+วงหน;าแล;วนั้น
- รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
- มีสมาชิกสภาฯ ท+านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม+
- ไม+มี
- ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท+านที่ให;ความร+วมมือในการประชุมวันนี้
และกล+าวปCดประชุม
ปBดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ

วาสนา กิจประชากร
ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววาสนา กิจประชากร)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลวังหว;า

ลงชื่อ

สุชาติ หงวนตัด
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ หงวนตัด)
ประธานสภาเทศบาลตําบลวังหว;า
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บุญสง อินสวาง
(นายบุญสง อินสวาง)

เอนก รัตนโชติพานิช
(นายเอนก รัตนโชติพานิช)

วิรชั ศรีบานเย็น
(นายวิรัช ศรีบานเย็น)

