
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

.......................................... 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ         ชื่อ – สกุล                                       ต าแหน่ง                              ลายมือชื่อ 

      1.        นางสาวกัลยา  ทองวันทา 
      2.        นายสังคม  สิงห์ทองลา 

ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม              กัลยา  ทองวันทา 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม         สังคม  สิงห์ทองลา 

      3.        นายล าพูล  ถิ่นสพุง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต 1       ล าพูล ถิ่นสพุง 
4         นายแถลงศักดิ์ สุขสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต 1       แถลงศักดิ์  สุขสมบูณ์ 

      5.        นายพร  ภูม ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต 1       พร  ภูมิ     
      6.        นางเครือวัลย์  ถิ่นสพุง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต 1       เครือวัลย์  ถิ่นสพุง 
      7.        นายสมปอง  ฝากเชียงชา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต 2       สมปอง  ฝากเชียงชา 
      8         นายภูษิต สุประภาดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒ ภูษิต สุประภาดา 
      8.        นายประดิษฐ์ บู่สุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       ประดิษฐ์ บู่สุข 
      9.        นายกวด แสงมะโน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       นายกวด แสงมะโน 
      10.      นายเส็ง พรมมาศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       นายเส็ง พรมมาศ 
      ๑๐.      นายเดช จ าศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       นายเดช จ าศักดิ์ 
  
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ         ชื่อ – สกุล                              ต าแหน่ง                            ลายมือชื่อ 

๑. นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน                  นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม            วุฒิชัย มัธยสัถ์สิน  
๒. นายประดับ  ศรีอินทร์          รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม   ประดับ  ศรีอินทร์ 
๓. นางอรทัย  สมรักษ์    รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม   อรทัย   สมรักษ์ 
๔. นายมงคล  ศรีอินทร์       เลขานายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม       มงคล  ศรีอินทร์ 
๕. นายธงฤทธิ์  จ าศักดิ์    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม  ธงฤทธิ์  จ าศักดิ์ 
๖. นายคณะศักติ์  จันพินิจ                ปลัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม             คณะศักดิ์ จันพินิจ 
๗. นายวิเดช   หามณี    ผู้อ านวยการกองช่าง                        วิเดช  หามณี 
๘. นางจิตภัส  เพียงสุวรรณ์               ผู้อ านวยการกองคลัง     จิตภัส  เพียงสุวรรณ์                
๙. นางสาวรักอนงค์  บับภาวัน           หัวหน้าส านักปลัด      รักอนงค์ บับภาวัน 
๑๐. นางประกอบแก้ว เหมือนอินทร์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑. นางสาวจีระสุดา  ดอกไม้   นักวิชาการศึกษาช านาญการ                   จีระสุดา   ดอกไม้ 
๑๒. นางสาวชนิตา  สอนพรหม           ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม      ชนิตา    สอนพรม 
๑๓. นายภมรพล  ยัญญลักษณ์            ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน           ภมรพล   ยัญญลักษณ์ 
๑๔. ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ  แสงมะโน         ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                            ศรายุทธ  แสงมะโน 
๑๕. น.ส.สมยงค์  บุญหลาย                นักพัฒนาชุมชน                                   สมยงค์  บุญหลาย 
๑๖. นางปัณพร  โคตรมงคล                เจ้าพนักงานธุรการ                               ปัณพร  โคตรมงคล     

   

ประกอบแก้ว เหมือนอินท์ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงครามครั้งแรก 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ครั้งแรก  
ประธานสภา    เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2564ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
     ได้ตรวจส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม  
     ทุกๆหน้า มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดท่ีจะเสนอให้แก้ไขถ้อยค า 
     หรือเติมถ้อยค าหรือไม ่
 

     ปรากฏว่าไม่มี 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกสียง 1 เสียง 
     รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   กล่าวเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมาย 
ประธานสภา 
 

นายคณะศักดิ์  จันพินิจ     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
เลขานุการสภา    ฉบับทื่ 14 พ.ศ. 2562  มาตรา 48 ทศ  ก่อนนายกเทศมนตรี  
     เข้ารับหน้าที่ ให้ ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล
     เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลง
     มติ ทั ้งนี ้ภายในสามสิบวันนับตั ้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั ้ง
     นายกเทศมนตรีกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและ
     รองประธานสภาเทศบาลหรือสภาเทศบาลถูกยุบ 
      ตามมาตรา 24  หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่ง
     ปล่อยให้ เนิ่นนานไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือ
     ราษฎรนายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้เมื่อ
     ได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียก
     ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการ
     ลงมติภายในสิบห้าวันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาลการประกาศ
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     เพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย โดย
     นายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิก
     สภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย หากนายกเทศมนตรีไม่อาจแถลง
     นโยบายต่อสภา เทศบาลได้ ให ้ผู ้ว ่ า ร าชการจ ังหว ัดแจ ้ง ให้
     นายกเทศมนตรีจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภา
     เทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวันโดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครอง
     เป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
     บังคับโดยอนุโลมในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลง
     นโยบายต่อสภาเทศบาลแล้วให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงาน
     แสดงผลการปฏิบ ัต ิง านตามน โยบายที ่ไ ด ้แ ถล ง ไ ว ้ต ่อสภ า
     เทศบาลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
     และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
     ส านักงานเทศบาลด้วย 
      2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
     สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
     หมวดที่ 10 การแถลงนโยบาย 
      ข้อที่ 123  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภา
     ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
     ประธานสภาท้องถิ่น บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
     เป็นเรื่องด่วนเมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้วให้
     ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและ
     อธิบายรวมกันเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและ
     อภิปรายเป็นประเด็นๆไป 
      ข้อ 124  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอธิบายทั้ง
     ในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่ องเหมาะสมของนโยบายและ
     ความสามารถในการบริหารของทางราชการขององค์กรปกครองส่วน
     ท้องถิ่น ให้ส าเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจ
     ซักถามและอธิบายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ ที่จะปฏิบัติตาม
     นโยบายนั้นๆด้วยก็ตาม 
      ข้อ 125  ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อ
     ซักถามหรือข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวก
     ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถามหรือคัดค้านทีละ
     คนเป็นล าดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 
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      ข้อ 126 ในการอภิปรายนั้น  นอกจากที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้
     แล้ว ให้น าความในหมวด 5  มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้นายกเทศมนตรี
     แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภา 
 

นายวุฒิชัย  มัธยัสถ์สิน   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าศรีสงคราม กระผม นายวุฒิชัย 
นายกเทศมนตรี    มัธยัสถ์สิน  ได้รับการเลืองตั้งเป็นนายกเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ใน
     การเลือกตั้งเมื่อต าบลศรีสงคราม วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
     และคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  เมื่อ
     วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น กระผมได้ก าหนดนโยบายการ
     บริหารงานเทศบาลต าบลศรีสงครามเรียบร้อยแล้ว  โดยยึดมั่นการ
     ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยึดถือตามนโยบายรัฐบาล 
     กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
     พระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 
     ๒๕๕๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
     เลย และแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงคราม จึงขอน าเสนอท่าน
     ประธานสภาและสมาชิกเทศบาลต าบลศรีสงคราม กระผมขอเรียนว่า
     การด าเนินนโยบายของกระผมทุกด้านจะขึ้นอยู่ ภายใต้หลักธรรมา   
     ภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
     และมีความคุมค่าเป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการของพ่ีน้อง
     ชาวต าบลศรีสงครามอย่างแท้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
     ประชาชนทุกภาคส่วนและเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
     ประชาชนอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาล
     ต าบลศรีสงคราม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้     
     1.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้าง 
     ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ตลอดจนซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนสายเดิม
     ให้ใช้งานได้ดี 
      1.2 ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเขต
     เทศบาลตลอดจนซ่อมแซมบ ารุงรักษา ให้ใช้งานได้ดี เพ่ือความ
     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                1.3 ทุกครัวเรือนมีน้ าประปาที่สะอาดใช้อย่างทั่วถึงและ
     เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค 
                ๑.๔ พัฒนาแหล่งน้ า โดยการสร้าง เขื่อนกักเก็บน้ า ฝายน้ า
     ล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดลอก หนองคลองน้ า เพ่ือให้สามารถกักเก็บ
     น้ าไว้ใช้ ในการเกษตรตลอดปี 
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        2.นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ        
                2.1 ประชาชนทุกหลังคาเรือนในเขตเทศบาล  ยึดหลักการ
     ด าเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความกินดีอยู่ดี สังคม
     อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
 
                2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและจัดฝึกอบรมกลุ่ม
     อาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาลตลอดจนพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
     ต่าง ๆ รองรับความต้องการของตลาดเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
                2.3 จัดระเบียบร้านค้า และขยายพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าใน
     ตลาดสดเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ของประชาชน 
                3.นโยบายด้านพัฒนาสังคม 
                3.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่ม
     ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
     ชีวิตให้ดีสามารถพ่ึงตนเองได้ 
      ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา
     เด็กเล็กของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
      ๓.๓ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กเยาวชน กลุ่มสตรีเพ่ือ
     ลดปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
         ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
     ต่างๆ รวมถึงการจัดให้มีการฟืนฟูและสืบสานประเพณีค่านิยมที่ดีงาม
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดูแลรักษาศาสนสถานต่างๆ 
            

      4.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
                4.1 สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้สมบูรณ์
     แข็งแรง 
                4.2 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อต่าง ๆ ไม่ให้ระบาดใน
     เขตชุมชน 
                4.๓ พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยก่อสร้างรางระบายน้ า 
     อาคารระบายน้ า ร่องระบายน้ า เพื่อให้น้ าไหลสะดวก 
                4.๔ พัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยจัดหา
     อุปกรณ์ในการก าจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนระบบการก าจัด
     ขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 
                4.๕ พัฒนาสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมในเขต
     เทศบาล ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ โดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  ปลูก
     ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ การรักษาความสะอาด และความเป็น
     ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
                                                        
 

6/5.นโยบาย 



-6- 
 

 
      5.นโยบายด้านบริหาร 
                5.1 มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
     และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                ๕.๒ ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
     กระบวนการวางแผน การคิด การตัดสินใจ รวมถึงระบบให้การ
      บริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      ๕.๓ มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
     โครงการต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความคุ้มค่าภารกิจของ
     ภาครัฐ 
      ๕.๔มุ่งจัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริม
     พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้เครื่องมือเครื่องใช้ให้มี
     ความเหมาะสมและทันสมัย เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความ 
     เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      ๕.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
     ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงการท างานในของภาครัฐ 
     เอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน  
      กระผมจะด าเนินนโยบายตามกรอบของกฎหมายและอ านาจ
     หน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
     ดี  อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
     ไปสู่การปฏิบัติจะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุได้นั้น   คงต้องอาศัยความ
     ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกองค์กรไม่ว ่าจะเป็นฝ่ายข้าราชการ
     ประจ า  ฝ่าย การ เมืองภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ  รวมทั ้ง
     ประชาชน   ที่เก่ียวข้องในและนอกเขตเทศบาลฯเพ่ือประโยชน์ในการ
     ด าเนินนโยบายต่อไป 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   มีข้อซักถามเก่ียวกับค าแถลงของนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม
ประธานสภา    หรือไม่  
  

นายพร  ภูมิ     ขอให้นายกเทศมนตรีดูแลไฟฟ้าในเขตเทศบาลให้สว่างทั่วถึง ความ
สมาชิกสภา    สะอาดในชุมชนเทศบาล และแก้ไขปัญหาของเทศบาลให้รวดเร็วถูก
     จุดด้วยครับ 
 

นายวุฒิชัย  มัธยัสถ์สิน    จะขอศึกษาข้อมูล และขอความร่วมมือจากทุกคนในโอกาสต่อไป ครับ 
นายเทศมนตรี   
 
  
 
 
 
 

7/ระเบียบ... 



-7- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม ชี้แจงข้อกฎหมาย
ประธานสภา    และระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมทราบ  
    

นายคณะศักดิ์  จันพินิจ      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภา                       พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวดที่ 8 คณะ
     กรรการสภาท้องถิ่น 
     ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท  คือ 
      (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  
     มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
      (๒)คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น
     หรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่
     ไม่เกินเจ็ดคน 
     ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมี
     สิทธิเสนอซึ่งผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สมาชิกสภา
     เทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิน หนึ่งในสี่ของจ านวน
     กรรมการวิสามัญทั้งหมด      
     ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือ
     พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้ว
     รายงานต่อสภาท้องถิ่น 
     ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104  สภาท้องถิ่นมีหน้าที่
     เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
     คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นต่อกิจการให้
     เจ้าหน้าที่สภาท้องถิ่นดังนี้  
      (1) คณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
      (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
      (4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
      ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้ง 
     คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของ
     คณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภา
     ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
     ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
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     ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
     หรือชื่อบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ี 
     สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
     กว่าสองคนส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
     การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
     อย่างอ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อพิจารณา    (1) เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน 
     เจ็ดคนเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

นางสาวกัลยา ทองวันทา   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน 
ประธานสภา    เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     คนที่ 1  
 

นายสังคม  สิงห์ทองลา   เสนอ  นางเครือวัลย์  ถิ่นสพุง 
สมาชิกสภา  
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา                     ขอสมาชิกสภาเป็นผู้รับรอง 2 คน   
ประธานสภา 
  

 ที่ประชุมสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน คือ นายล าพูล  ถิ่นสพุง   
     และนายพร ภูมิ 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
ประธานสภา    เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
     คนที่ 2  
 

นายแถลงศักดิ์  สุขสมบูรณ์  เสนอ นายล าพูล  ถิ่นสพุง 
สมาชิกสภา 
  

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2คน 
ประธานสภา  
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 2 คน คือ นายสมปอง ฝากเชียงชา 
     และนายภูษิต สุประภาดา 
 

 นางสาวกัลยา  ทองวันทา  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
     เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
     คนที่ 3 
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นายเส็ง  พรมมาศ   เสนอ นายประดิษฐ  บู่สุข 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา                      ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2คน 
ประธานสภา 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 2 คน คือ นายกวด  แสงมะโน  
     และนายเดช  จ าศักดิ์ 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา     มีสมาชิกเทศบาลท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
ประธานสภา    เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
     อีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล   ไม่มี 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   ที่ประชุมสภาเทศาลฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการ
ประธานสภา    ตรวจรายงานการประชุมจ านวน 3 คน คือ 
      1. นางเครือวัลย์  ถิ่นสพุง 
      2. นายล าพูล  ถิ่นสพุง 
      3. นายประดิษฐ  บู่สุข 
     ถือว่าทั้ง 3 คน  ได้รับเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     และจักได้ด าเนินการแต่งตั้งตามระเบียบที่เก่ียวข้องและประกาศ 
     ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล      มีมติด้วยคะแนน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เป็นคณะกรรมการ
     ตรวจรายงานการประชุมสภา 
      

     (๒) เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
     คนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
ประธานสภา เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
       คนที่ 1 
 

นายสมปอง  ฝากเชียงชา เสนอ นายสังคม  สิงห์ทองทา 
สมาชิกสภา 
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นางสาวกัลยา  ทองวันทา   ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน  
ประธานสภา 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 2 คน  คือ  นายล าพูล  ถิ่นสพุง  
     และ นายประดิษฐ  บู่สุข 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
ประธานสภา    เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
      คนที่ 2 
 

นางเครือวัลย์ ถิ่นสะพุง   ขอเสนอ  นายแถลงศักดิ์  สุขสมบูรณ์ 
สมาชิกสภา 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 2 คน  คือ นายภูษิต  สุประภาดา และ
     นายพร  ภูมิ 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
ประธานสภา    เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
     คนที่ 3 
 

นางสมปอง  ฝากเชียงชา    เสนอ  นายเดช  จ าศักดิ์ 
สมาชิกสภา 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา    ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน  
ประธานสภา 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 2 คน คือ นายเส็ง  พรมมาศ  
     และนายกวด  แสมะโน    
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา       มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
ประธานสภา    เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติอีก
     หรือไม่ 
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ที่ประชุมสภาเทศบาล   ไม่มี 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา    ที่ประชุมสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็น 
ประธานสภาฯ    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  จ านวน  3 คน คือ 
      1. นางสังคม  สิงห์ทองลา 
      2. นายแถลงศักดิ์  สุขสมบูรณ์ 
      3. นายเดช  จ าศักดิ์ 
     ถือว่าทั้ง 3 คน ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
     จักได้ด าเนินการแต่งตั้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบ
     โดยทั่วกัน 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล   มีมติด้วยคะแนน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เป็นคณะกรรมการ
     แปรญัตติร่างเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติ 
 

นายคณะศักดิ์  จันพินิจ      แจ้งกรรมการตรวจรายงานการประชุมและคณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขานุการสภา    ทั้ง 2  คณะ เพ่ือนัดประชุมคัดเลือกประธานกรรมการกันเอง  เป็นวัน
     ใดนั้น  จะมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง 
 

     (3) การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น 
     คณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล  จ านวน 3 คน 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา     เรื่องการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น 
ประธานสภา    คณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล  จ านวน 3 คน  เชิญเลขานุการ
     สภาเทศบาลฯได้ชี้แจงข้อกฎหมาย 
 

นายคณะศักดิ์ จันพินิจ   ชี้แจงข้อกฎหมาย  ดังนี้ 
เลขานุการสภา    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
     2561 ข้อ 8 และข้อ 9 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
     พัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
      (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
      (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
     ประกอบด้วย 
      (1) ผู้บริหารท้องถิ่น      ประธานกรรมการ 
      (2) รองนายกองค์กรปกครอง 
           สว่นท้องถิ่นนั้นทุกคน                กรรมการ 
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      (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น 
           คัดเลือกสามคน                กรรมการ 
      (4)ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
           คัดเลือกสามคน                กรรมการ 
      (5)ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ  
          ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 
           สามคน        กรรมการ 
      (6)ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น 
          คัดเลือกจ านวน ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน 
          หกคน         กรรมการ 
      (7)ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ/เลขานุการ 
      (8)หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่มีหน้าที่ 
          จัดท าแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
      กรรมการตามข้อ 8(3)(4)(5)และ(6)   ให้มีวาระอยู่ใน
      ต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 
 

ข้อพิจารณา            เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนสามคนเป็น  
                                                    คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภา 
ประธานสภา    เทศบาลที่ตนเห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 
     พัฒนาแผนเทศบาล คนที่ 1 
 

นายกวด  แสงมะโน    เสนอ นายล าพูล  ถิ่นสพุง 
สมาชิกสภา 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2  คน 
ประธานสภา 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 2 คน คือ  นายสังคม  สิงห์ทองลา และ  
     นายเดช  จ าศักดิ์ 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา             เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
     เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล    
     คนที่ 2 
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นายเส็ง  พรมมาศ   เสนอ  นายพร  ภูมิ 
สมาชิกสภา 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   ขอสมาชิกสภาเป็นผู้รับรอง  2 คน 
ประธานสภา 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 2 คน คือ นายสมปอง  ฝากเชียงชา 
        และ แถลงศักดิ์  สุขสมบูรณ์ 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน 
ประธานสภา    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
     เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล  
     คนที่ 3   
 

นางเครือวัลย์ ถิ่นสพุง   เสนอ นายภูษิต  สุประภาดา 
สมาชิกสภา 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 2 คน คือ นายประดิษฐ์  บู่สุข 
     และนายกวด  แสงมะโน 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
ประธานสภา    เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาแผน 
     อีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ   ไม่มี 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   ที่ประชุมสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็น
ประธานสภา    คณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล จ านวน 3 คน คือ 
     1. นายล าพูล  ถิ่นสพุง 
     2.นายพร  ภูมิ 
     3. นายภูษิต  สุประภาดา  
     ถือว่าทั้ง 3 คน ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาแผน 
     จักได้ด าเนินการแต่งตั้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบ
     โดยทั่วกัน 
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ที่ประชุมสภาเทศบาล   มีมติด้วยคะแนน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เป็นคณะกรรมการ
     พัฒนาแผนเทศบาล 
 

     4.  เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
                คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
      จ านวน 3 คน 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา       เรื่อง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
ประธานสภา    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
     จ านวน  3 คน  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย 
 

นายคณะศักดิ์  จันพินิจ   ชี้แจงข้อกฎหมาย ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
เลขานุการสภา    แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
     เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
     ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
     ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
     (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก สามคน 
     (2)ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
     (3)ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน สอง
         คน  
     (4)หัวหน้าส่วนบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
     (๕)ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกเป็นจ านวนสองคน 
     โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธาน 
     คณะกรรมการหนึ่งคนที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
     คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
     กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ
     ได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

ข้อพิจารณา (1)เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนสามคนเป็นกรรมการติดตาม
  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้ 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
ประธานสภา เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 1 
 

นายประดิษฐ  บู่สุข เสนอ นายกวด  แสงมะโน  
สมาชิกสภา 
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นางสาวกัลยา ทองวันทา  ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 2 คน  คือ นายล าพูล  ถิ่นสพุง และ
  นายเส็ง  พรมมาศ 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
ประธานสภา เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 2 
 

นายแถลงศักดิ์  สุขสมบูรณ์ เสนอ นายสมปอง ฝากเชียงชา 
สมาชิกสภา 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 2 คน คือ นายสังคม  สิงห์ทองลา และ 
 นางเครือวัลย์ ถิ่นสพุง 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
ประธานสภา เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 3 
 

นายภูษิต  สุประภาดา    เสนอ นางเครือวัลย์ ถิ่นสพุง 
สมาชิกสภา 
 

นางสาวกัลยา ทองวันทา   ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง  2 คน  คือ นายพร ภูมิ  และ 
 นายกวด  แสงมะโน  
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา มีสมาชิกเทศบาลท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
ประธานสภา เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาเทศบาล อีกหรือไม่ 
 
 
 
 
 

16/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ไม่มี 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา ที่ประชุมสภาเทศบาลได้เสนอชื่อที่มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 3 คน คือ  
   1. นายกวด  แสงมะโน 
   2.นายสมปอง  ฝากเชียงซา 
   3. นางเครือวัลย์  ถิ่นสพุง 
 ถือว่าทั้ง 3 คน  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนา 
 จักได้ด าเนินการแต่งตั้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบ
 โดยทั่วกัน 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติ ด้วยคะแนน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เป็นคณะกรรมการ
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
 คณะกรรมการบริหารระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 เทศบาลต าบลศรีสงคราม จ านวน 2 คน 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   กล่าวเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือก
ประธานสภา    สมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
     สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

นายคณะศักดิ์  จันพินิจ   ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ ด้วยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เลขานุการสภา    เขต 8 อุดรธานี มีค าสั่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
     ที ่ค027/2553 ลงวันที่ 1. พฤศจิกายน 2553  เรื่อง แต่งตั้ง
     คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
     พ้ืนที่ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาเทศบาลที่
     สภามอบหมาย จ านวน 2 คน คือ นายเส็ง  พรมมาศ และนายปั่น 
     สร้อยตา ซึ่งสมาชิกสภาทั้งสองคนได้หมดวาระการด ารงต าแหน่งไป 
      ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
     เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบล
     หรือเทศบาลด าเนินและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
     ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2552 
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     ข้อ 7  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแต่ละ
      ท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
      (1)นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
           หรือนายกเทศมนตรี    เป็นประธานกรรมการ 
      (2) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่  
           จ านวน 2 คน       เป็นรองประธานกรรมการ 
      (3) สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
           สว่นต าบลหรือสภาเทศบาลที่ 
                                                                    สภามอบหมาย  จ านวน 2 คน            เป็นกรรมการ 
      (4)หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่       เป็นกรรมการ 
      (5)อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
          ในพ้ืนที่ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน    เป็นกรรมการ 
      (6)ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนใน 
         หมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง 
         จ านวน  2 คน       เป็นกรรมการ 
      (7) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน 
           สุขภาพประชาชนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
           อิสระในพ้ืนที่ หน่วยละ 1 คน (ถ้ามี)       เป็นกรรมการ 
      (8)ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดเทศบาล 
         หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
         หรือนายกเทศมนตรี มอบหมาย              เป็นกรรมการ/
                            เลขานุการ 
     การคัดเลือกกรรมการตาม (5)และ(6) ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
     หรือเทศบาลจัดประชุมเพ่ือให้บุคคลใยแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเอง 
     ด้วยวิธีการที่เห็นสมควร เพื่อให้ได้กรรรมการตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
     การคัดเลือกกรรมการตาม (2) ให้กรรมการตาม (1)และ(3)-(8) 
     ประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ซ่ึงมีความรู้ความสามารถและมีผู้
     เคารพนับถือเป็นที่หนึ่งและอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่
     สองให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล  แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการ
     คัดเลือกเป็นกรรมการ ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ออก
     ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่อไป 
     จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนสองคน เป็น
     คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล 
     ศรีสงคราม จ านวน 2 คน ต่อไป 
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นางสาวกัลยา ทองวันทา      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
ประธานสภา    เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารระบบ
     หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
     คนที่ 1 
 

นายสังคม  สิงห์ทองลา   เสนอ นางสาวกัลยา  ทองวันทา 
สมาชิกสภา 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
ประธานสภา    เห็นสมควรห้ ารงต าแหน่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารระบบ
     หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
     คนที่ 2   
 

นายประดิษฐ  บู่สุข   เสนอ นายเส็ง  พรมมาศ 
สมาชิกสภา 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตน
ประธานสภา    เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารระบบ 
     หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
     อีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล    ไม่มี 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาลได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็น
ประธานสภา    คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
     พ้ืนที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม จ านวน 2 คน คือ 
      1. นางสาวกัลยา  ทองวันทา  
                2. นายเส็ง  พรมมาศ 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล                มีมติด้วยคะแนน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เป็นคณะกรรมการ
     บริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาล 
     ต าบลศรีสงคราม 
  

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง  การพิจารณาจ่ายเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
             ยาเสพติดจังหวัดเลย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
   

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ชี้แจงข้อกฎหมาย
ประธานสภาฯ    และระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมทราบ 
 
 

19/นายคณะศักดิ.์.. 
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นายคณะศักดิ์  จันพินิจ   ตามหนังสืออ าเภอวังสะพุง  ที่ ลย  0218/236  ลงวันที ่20 
เลขานุการสภาเทศบาล   พฤษภาคม  ขอรับเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
     เสพติดจังหวัดเลย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เพ่ือขอรับเงิน
     อุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพ้ืนที่  
     โดยขอให้บรรจุโครงการฯไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564  
     และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
     เทศบาลต าบลศรีสงครามไม่ได้บรรจุโครงการฯไว้ในแผนปฏิบัติการ
     ประจ าปี  พ.ศ.2564  จึงต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
     พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 ทวิ  ก าหนดว่าการ
     จ่ายเงินตามมาตรา 67(8) หมายถึงเงินอุดหนุนต้องได้รับความ
     เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ  จึงขอมติ    
     ที่ประชุมสภาโอนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
     ปัญหายาเสพติดจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     จ านวน 40,000 บาท 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   ต่อไปขอมติที่ประชุมสภา  เพ่ือโอนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการ
ประธานสภา    ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเลย  ประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2564  จ านวน  40,000  บาท 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม มีมติเห็นชอบตามเสนอ   
     11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ 
      ฯลฯ 
เลิกประชุมสภาเทศบาลฯ เวลา  12.00  น. 
 

 
 
   (ลงชื่อ)   คณะศักดิ์  จันพินิจ  ผู้บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
             (นายคณะศักดิ์  จันพินิจ) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล้ว 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
    (ลงชื่อ)     เครือวัลย์  ถิ่นสพุง  ประธานกรรมการ 
     (นางเครือวัลย์  ถิ่นสพุง) 
 
    (ลงชื่อ)     ล าพูน  ถิ่นสะพุง  กรรมการ 
           (นางล าพูน  ถิ่นสะพุง) 
 
    (ลงชื่อ)     ประดิษฐ  บู่สุข กรรมการ 
     (นายประดิษฐ  บู่สุข) 
 
 
 
  (ลงชื่อ)       กัลยา  ทองวันทา        ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
         (นางสาวกัลยา  ทองวันทา) 
                         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
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ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ 
      ฯลฯ 
เลิกประชุมสภาเทศบาลฯ เวลา  12.00  น. 
 

 
 
   (ลงชื่อ)      ผู้บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
             (นายคณะศักดิ์  จันพินิจ) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล้ว 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
    (ลงชื่อ)         ประธานกรรมการ 
     (นางเครือวัลย์  ถิ่นสพุง) 
 
    (ลงชื่อ)         กรรมการ 
           (นางล าพูน  ถิ่นสะพุง) 
 
    (ลงชื่อ)        กรรมการ 
     (นายประดิษฐ  บู่สุข) 
 
 
 
  (ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
         (นางสาวกัลยา  ทองวันทา) 
                         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


