
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
ครั้งแรก ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

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

      ๑.        นายล าพูล  ถิ่นสพุง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต 1       ล าพูล ถิ่นสพุง 
      ๒.        นายสังคม  สิงห์ทองลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต 1       สังคม สิงทองลา 
      ๓.        นายแถลงศักดิ์ สุขสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต 1       แถลงศักดิ์ สุขสมบูรณ์ 
      ๔.        นายพร  ภูม ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต 1       พร  ภูมิ     
      ๕.        นางเครือวัลย์  ถิ่นสพุง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต 1       เครือวัลย์  ถิ่นสพุง 
      ๖.        นางสาวกัลยา  ทองวันทา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต 1       กัลยา  ทองวันทา 
      ๗.        นายสมปอง  ฝากเชียงชา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       สมปอง  ฝากเชียงชา 
      ๘.        นายภูษิต สุประภาดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       ภูษิต สปุระภาดา 
      ๙.        นายประดิษฐ์ บู่สุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       ประดิษฐ์ บู่สุข  
      ๑๐.      นายกวด แสงมะโน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       กวด แสงมะโน 
      ๑๑.      นายเส็ง พรมมาศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       เส็ง พรมมาศ 
      ๑๒.      นายเดช จ าศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       เดช จ าศักดิ์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ         ชื่อ – สกุล                              ต าแหน่ง                            ลายมือชื่อ 

๑.  นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์              นายอ าเภอวังสะพุง                          ภูริวัจน์ โชตินพรัตน์    
๒. นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน                  นายกเทศบาลต าบลศรีสงคราม          วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน         
๓. นายคณะศักติ์  จันพินิจ                ปลัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม           คณะศักดิ์ จันพินิจ 
๔. นางกรรณิกา แก้วกุลบุตร              ท้องถิ่นอ าเภอวังสะพุง                      กรรณิกา แก้วกุลบุตร  
๕. นางจิตภัส เพียงสุวรรณ                ผู้อ านวยการกองคลัง                        จิตภัส เพียงสุวรรณ            
๖. ว่าที่ ร.ต.วัฒนา โสภาเปี้ย              นายช่างไฟฟ้า                                 วัฒนา โสภาเปี้ย 
๗. นางประกอบแก้ว เหมือนอินทร์       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน       ประกอบแก้ว เหมือนอินท์ 
๘. นางสาวรักอนงค์ บับภาวัน            หวัหน้าส านักปลัด                             รักอนงค์ บับภาวัน 
๙. นางบุษบา  ภูมิภักดิ์                    นักวิชาการเงินและบัญชี                     บุษบา  ภูมิภักดิ์ 
๑๐. นายเทอดศักดิ์  ดอกไม้               เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                  เทอดศักดิ์  ดอกไม้ 

     ๑1. นางสาวสมยงค์ บุญหลาย             นักพัฒนาสังคม                                สมยงค์  บุญหลาย 
     ๑2. นางสาวจิระสุดา ดอกไม้               นักวิชาการศึกษา                              จิระสุดา ดอกไม้ 
     ๑3. นางสาวชนิตา  สอนพรหม             นักทรัพยากรบุคคล                           ชนิตา สอนพรหม 
     14.นางสาวยุภาวรรณ  คามะดา           ผช.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม                    ยุภาวรรณ  คามะดา 
     15.นายภมรพล  ยัญญลักษณ์              ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            ภมรพล   ยัญญลักษณ์ 
     16.ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ  แสงมะโน           ผช.นักพัฒนาชุมชน                            ศรายุทธ  แสงมะโน 
     17.นางปัณพร  โคตรมงคล                  เจ้าพนักงานธุรการ                             ปัณพร  โคตรมงคล 
     18.นายพสิษฐ์  บุตรอุดม                    ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ                      พสิษฐ์  บุตรอุดม 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นายคณะศกัดิ์ จันพินิจ   เรียน ท่านนายอ าเภอวังสะพุง กระผมนายคณะศักดิ์ จันพินิจ ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล     ท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีสงครามชั่วคราว บัดนี้  
     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม มาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญ
     ท่านนายอ าเภอวังสะพุงได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดการ
     ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงครามครั้งแรก และให้ข้อคิดเกี่ยวกับการ
     ปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกสภาเทศบาลต่อไป ขอเรียนเชิญ ครับ  
    
นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์      ผมขอแสดงความยินดีกับ นายกเทศบาลต าบลศรีสงครามที่ได้รับความ
นายอ าเภอวังสะพุง   ไว้วางใจจากประชาชนเลือกเข้ามาบริหารงานเทศบาลต าบลศรีสงครามและ
     ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกเทศบาลต าบลศรีสงครามที่ได้รับความ
     ไว้วางใจ จากประชาชนให้มาท าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ วันที่ ๒๘ มีนาคม 
     25๖๔ อ าเภอวังสะพุง ได้ก าหนดให้วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวัน 
     ประชุมเทศบาลต าบลศรีสงครามครั้งแรกเพ่ือเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว
     บัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล  
     ศรีสงครามครั้งแรก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและหวังว่าการประชุมสภา
     เทศบาลต าบลศรีสงครามในครั้งนี้จะส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และ
     บรรลุวัตถุประสงค์ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้องถิ่นต่อไป 
 
นายคณะศักดิ์ จันพินิจ    กราบเรียนท่านนายอ าเภอวังสะพุง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
เลขานุการสภาเทศบาล ชั่วคราว  ศรีสงครามกระผมนายคณะศักดิ์ จันพินิจ ปลัดเทศบาล ท าหน้าที่เลขาการ
     สภาเทศบาลชั่วคราว ขออนุญาตอ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
     ต าบลศรีสงคราม ดังต่อไปนี้ 
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ประกาศอ าเภอวังสะพุง 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม ครั้งแรก 

.................................................. 
 ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลครบตามจ านวนแล้ว นั้น 
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และค าสั่งจังหวัดเลยที่ ๒๕๘๖/๒๕๖๓ สงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
นายอ าเภอวังสะพุง จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม ครั้งแรก ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ 
น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลศรีสงคราม 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 

ภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ 
(นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์) 

นายอ าเภอวังสะพุง 
 
 

นายคณะศักดิ์ จันพินิจ    ในล าดับต่อไปจะเป็นการเลือกประทานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม
เลขานุการสภาเทศบาล ชั่วคราว  ชั่วคราว ซึ่งตามข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
     การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ก าหนดไว้ว่า ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น
     ชั่วคราวโดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุที่สูงสุดอยู่ในที่ประชุมสภา
     ท้องถิ่นชั่วคราวนั้นเป็นประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวหากสมาชิกสภาท้องถิ่น
     ผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภา
     ท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามล าดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
     คราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวเพื่อท าหน้าที่เป็นประธานที่ 
     ประชุมน าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตน ตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
     ปกครองท้องถิ่นก าหนด และด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ผม 
     ตรวจสอบข้อมูลประวัติสมาชิกสภาแล้ว นายกวด แสงมะโน สมาชิกสภา
     เทศบาลต าบลศรีสงคราม  เขต ๒  เป็นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม
     แห่งนี้ เกิดวันที่ ๓ มีนาคม ๒๔๙๒  ปัจจุบัน อายุ ๗๒ ปี จึงขอเรียนเชิญ 
     นายกวด แสงมะโน ขึ้นท าหน้าที ่ ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
     นายกวด แสงมะโน สมาชิก เขต ๒ กระผมไม่ขอรับเป็นประธานชั่วคราว  
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นายคณะศักดิ์ จันพินิจ   กระผมได้ตรวจสอบข้อมูลประวัติสมาชิกสภาแล้วปรากฏว่า  
เลขานุการสภาเทศบาล ชั่วคราว  นายเส็ง พรมมาศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นผู้มีอายุมากสุด 
     รองลงมา เกิดวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๔๙๖ อายุ ๖๘  ปี ขึ้นท าหน้าที่ 
     ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงครามชั่วคราวเพื่อสมาชิกสภาเทศบาล
     ปฏิญาณตนและด าเนินการเลือกประธานสภาต่อไป 
 
นายเส็ง พรมมาศ    เรียน นายอ าเภอวังสะพุง ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมฐานะ
ประธานสภาเทศบาล ชั่วคราว  สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุมากท่ีสุด รองจากนายกวด แสงมะโน ขอ 
     ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว และขอด าเนินการประชุม 
     สภาเทศบาล ตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงครามชั่วคราว  
            น าสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตน   
 
นายเส็ง พรมมาศ    ผมขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านกล่าวค าปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตาม
ประธานสภาเทศบาล ชั่วคราว  มาตรา ๑๗ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในทีประชุมสภาเทศบาล 
     “ว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะ
       ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ขอเชิญท่าน 
     สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน โปรดยีนขึ้นและกล่าวค าปฏิญาณตนตาม 
     กระผมครับ 
(กล่าวน าสมาชิกปฏิญาณตน) 
“ข้าพเจ้า................ขอปฏิญาณว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งจะซ่ือสัตย์สจุริต
และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
     เชิญสมาชิกนั่งลง ต่อไปเป็นวาระท่ี ๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง  การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
นายเส็ง พรมมาศ    เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชั่วคราว ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายที่
ประธานสภาเทศบาล ชั่วคราว  เกี่ยวข้อง 
 
นายคณะศักดิ์ จันพินิจ    เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงครามทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล ชั่วคราว  ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บัญญัติว่า สภา
     เทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอ าเภอ
     วังสะพุงแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามตามมติของสภาส าหรับการ
     เลือกตั้งประธานสภานั้น ได้ก าหนดวิธีการเลือกไว้ในข้อ ๘ ข้อ ๑๔ และข้อ 
     ๓๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
     ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ วิธี 
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     เลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
     สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
     ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
     กว่าสองคน โดยมีสมาชิกท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อ
     ที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
     เหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ 
     เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา 
     ท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
     หลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยให้วิธีการเสนอชื่อ 
     และการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความข้อ ๓๙ มาบังคับโดยอนุโลมให้
     ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยนับคะแนน
     วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้รับคะแนน
     สูงสุดเท่ากันเสียก่อนว่าจะให้ ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลังหากตกลงกันไม่ได้
     ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท า
     บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับ
     คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
     เทศบาล” เพียงบัตรเดียว นอกนั ้นเขียนค าว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
     ประธานสภาเทศบาล”  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
     ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมัคร
     ได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ข้อ 39 
     การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 63 วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดน
     อนุโลมการรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
 
นายเส็ง  พรหมมาศ    ตามที่เลขาสภาชั่วคราว  ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบ วิธีการเลือก
ประธานสภาเทศบาล ชั่วคราว  ประธานสภาเทศบาลให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบแล้ว ผมขอให้แต่ละท่าน
     ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งคนที่ตนเห็นควรให้ด ารงประธานสภา
     เทศบาลต าบลศรีสงคราม  ขอเชิญเสนอชื่อครับ 
 
นางเครือวัลย์  ถิ่นสพุง   ดิฉัน  นางเครือวัลย์  ถิ่นสพุง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ขอเสนอ  นางสาวกัลยา  ทองวันทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็น 
     ประธานสภาเทศาลต าบลศรีสงคราม 
 
นายเส็ง  พรหมามาศ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ชั่วคราว 
 
นายสมปอง  ฝากเชียงชา   กระผม นายสมปอง  ฝากเชียงชา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภา    ขอรับรอง 
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นายภูษิต  สุประภาดา      กระผม  นายภูษิต  สุประภาดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
สมาชิกสภาเทศบาล    ขอรับรอง 
 
นายเส็ง  พรมมาศ    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิสภาที่ตนเห็น
ประธานสภาเทศบาล  ชั่วคราว   ควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลอีกหรือไม่ถ้าไม่
      มีจึงเป็นอันว่า นางสาวกัลยา  ทองวันทา  สมาชิกสภาเทศบาล 
      เขต 1 ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 
      เสียงเลือก นางสาวกัลยา  ทองวันทา  เป็นประธานสภาเทศบาล
      ต าบลศรีสงคราม 
 
นายเส็ง  พรมมาศ    เรียน  ท่านนายอ าเภอวังสะพุง กระผม นายเส็ งพรมมาศ
ประธานสภาเทศบาล  ชั่วคราว   ประธานสภาชั่วคราว  ขอรายงานการเลือกประธานสภาเทศบาล  
      โดยที่ประชุมสภาเทศบาล  มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางสาวกัลยา  
      ทองวันทา  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม  และขอให้
      เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  น ารายชื่อ ผู้ที่ ได้รับเลือกเสนอ
      นายอ าเภอวังสะพุง เพ่ือแต่งตั้งเป็น ประธานสภาเทศบาลต าบล 
      ศรีสงคราม  ต่อไป 
 
(นายอ าเภอวังสะพุง  ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม) 
      ต่อไปผมขอเชิญนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอ าเภอวังสะพุง 
      อ่านค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
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ค าสั่งอ าเภอวังสะพุง 
ที่   193 / 2564 

เรื่อง   แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม  

 
 ด้วยสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล 
ครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่  7  มิถุนายน  2564  เลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานสภาเทศบาลคนหนึ่ง 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 ประกอบค าสั่งจังหวัดเลย ที่ 2586/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบ
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน และมติสภาเทศบาลต าบล ศรีสงคราม ดังกล่าว
ข้างต้น จึงแต่งตั้งให้  นางสาวกัลยา ทองวันทา  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   7   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   7  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 

 

 
 

      (ลงช่ือ)         ภูริวัจน์   โชตินพรัตน์ 
                                                                   (นายภูริวัจน์   โชตินพรัตน์) 
                                                              นายอ าเภอวังสะพุง ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                       ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
น 
นายเส็ง  พรมมาศ    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน บัดนี้ ภารกิจของกระผมในการ
ประธานสภาเทศบาล ชั่วคราว   เป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เสร็จสิ้นแล้ว  และกระผมขอ
      เชิญ  นางสาวกัลยา  ทอง วันทา  ผู้ซึ้งสภาเทศบาลเห็นชอบและ
      นายอ าเภอวังสะพุง  ได้แต่งตั้งแล้วปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา 
      เทศบาล ต าบลศรีสงคราต่อไป ขอเชิญครับ 
 

(เลขาประธานสภาฯชั่วคราวกล่าวเชิญท่านนายอ าเภอวังสะพุง มอบค าสั่งแต่งตั้งและแสดงความยินดี เสร็จแล้ว  
นางสาวกัลยา  ทองวันทา ประธานสภาเทศบาล ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป) 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา    เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงครามทุกท่านดิฉัน 
ประธานสภา     ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจตัวดิฉัน  
      โดยเลือกดิฉันให้เป็นประธานสภาเทศบาล ดิฉันขอปฏิญาณตนว่า
      จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานสภาด้วยความซื้อสัตย์สุจริตและ
      ประพฤติตนให้เหมาะสมฐานะต าแหน่งหน้าที่ดิฉันขอด าเนินการ
      ประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบ วาระท่ี 3 
      ก่อนที่ประชุมตามระเบียบวาระท่ี ต่อไป ขอพัก ประชุม  10 นาที 
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ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชั่วคราว  ชี้แจงข้อกฎหมายและ
ประธานสภา     ระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายคณะศักดิ์  จันพินิจ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เลขานุการสภาเทศบาล  ชั่วคราว   ศรีสงคราม ทุกท่าน  
      ตามมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
      บัญญัติว่า  สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรอง 
      ประธานสภาคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภา
      เทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ส าหรับการเลือกตั้งรอง 
      ประธานสภานั้น  ได้ก าหนดวิธีการเลือกไว้ในข้อ 8 ข้อ 12 และข้อ 
      14  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
      สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
      2554 ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภา 
      ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตน
      เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การ
      เสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้อถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้
      สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียวชื่อที่
      เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
      จากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัว  และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอ
      ชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
      คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
      เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่
      ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรค
      หนึ่งให้น าความในข้อ 39  มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่
      ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้อถิ่นไม่น้อยกว่า 2 คนช่วยนับคะแนนวิธี
      จับฉลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้ 
      คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับฉลาก
      ก่อนหลังหากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับฉลากว่าผู้ใดจะ
      เป็นผู้จับฉลากก่อนหลังแล้วให้จัดท าบัตรสลาก  ชนิด  สี  และ
      ขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
      เท่ากัน  โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา 
      เทศบาล” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนค าว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
      ประธานสภาเทศบา”ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้
      น าความในข้อ 8  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  กรณีที่กฎหมายว่าด้วย
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใดมีรอง 
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      ประธานสภาทองถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภา
      ท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นใน 
      ล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมีข้อ 14  ใน
      การเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือ 
      เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมัคร  ได้รับการแต่งตั้ง
      เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกข้อ 39  การ
      เสนอญัตติด้วยวาจานั้น  ให้น าความในข้อ 63  วรรคหนึ่งมาใช้
      บังคับโดยอนุโลมการรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้น
      พ้นศีรษะ 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา    เลขานุการสภา  ชั่วคราว  ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่ 
ประธานสภา     เกี่ยวข้องกับการเลือกรองประธานสภาเทศบาลไห้ทราบแล้ว   
      ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นรอง 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม ค่ะ 
 
นายล าพูล  ถิ่นสพุง    กระผมนายล าพูล  ถิ่นสพุง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอ เสนอ   
สมาชิกสภา     นายสังคม  สิงห์ทองลา สมาชกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นรอง 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา    ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกวด  แสงมะโน    ผมนายกวด  แสงมะโน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล     ขอรับรอง 
 
นายพร  ภูม ิ     ผมนายพร  ภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล    ขอรับรอง 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาที่ตนเห็นควร
ประธานสภา     ให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลอีกหรือไม่ถ้าไม่มีจึง 
      เป็นอันว่า นายสังคม  สิงห์ทองลา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
      ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ  11 เสียง งดออกเสียง 1 
      เสียง เลือก นายสังคม  สิงห์ทองลา เป็นรองประธานสภาเทศบาล
      ต าบลศรีสงคราม 
 
 
 
 
 

10/ระเบียบ... 
 



-10- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4      เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา    ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบ 
ประธานสภา     ที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายคณะศักดิ์  จันพินิจ    เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม
เลขานุการสภาเทศบาล  ชั่วคราว   ทุกท่าน การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนั้น  ซึ่งก าหนดไว้ใน 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
      ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
      ข้อ 8,ข้อ 11,ข้อ13,ข้อ 14และ ข้อ 18  ให้สภาท้องถิ่นเลือก
      พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน  
      ท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
      สภาท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็น
      ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ข้อ 13  วิธีการเลือกเลขานุการสภา
      ท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ 8  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เมื่อสภา
      ท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้เลขานุการสภา
      ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภา
      ท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้า
      มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ หนึ่งคน  
      ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ข้อ 18  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือ
      สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้
      ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา    เลขานุการสภา  ชั่วคราว ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่ 
ประธานสภา     เกี่ยวข้องกับการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลให้ทราบแล้ว ขอเชิญ
      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นเลขานุการสภา
      เทศบาลต าบลศรีสงคราม ค่ะ 
 
นายแถลงศักดิ ์ สุขสมบูรณ์   ผมนายแถลงศักดิ์  สุขสมบูรณ์  สมาชิกสภา  เขต 1 ขอเสนอ นาย
สมาชิกสภา     คณะศักดิ์  จันพินิจ  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา    ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภา  
 
นายเส็ง  พรมมาศ    ผม นายเส็ง  พรมมาศ สมาชิกสภาฯ เขต 2  ขอรับรอง 
สมาชิกสภา 
 
นางเครือวัลย์  ถิ่นสพุง    ดิฉัน นางเครือวัลย์  ถิน่สพุง สมาชิกสภาฯ  เขต 1 ขอรับรอง 
สมาชิกสภา 
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นางสาวกัลยา  ทองวันทา    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอชื่อที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้
ประธานสภา     ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลอีกหรือไม่ถ้าไม่มีจึงเป็นอันว่า 
      นายคณะศักดิ์  จันพินิจ  ได้รับเลือกเป็นเลขาสภาเทศบาลต าบลศรี
      สงคราม 
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 11 เสียงงดออกเสียง 1 เสียง  
      เลือกนายคณะศักดิ์  จันพินิจ  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบล
      ศรีสงคราม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา     ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงกฎหมาย และระเบียบ 
ประธานสภา     ที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายคณะศักดิ์ จันพินิจ    เรียน  ประธานสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตาม  
เลขานุการสภา     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
      12) พ.ศ.2546 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย
      ประชุมครั้งแรกแลวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภา 
      เทศบาลก าหนด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัง
      คับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
      2) พ.ศ.2554 หมวด 2 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุม
      สามัญประจ าปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
      ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
      ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
      แรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
      สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ 11(๒) 
      ความว่า “ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่า  การประชุม
      สมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด 
      แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
      ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา    ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการ
ประธานสภา     ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
      พ.ศ. 2554 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมัยประชุม ให้ที่ประชุมได้รับ
      ทราบไปแล้วนั้น ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอก าหนดสมัยประชุม 
      สามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564   
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นายเดช  จ าศักดิ์     เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมขอเสนอสมัยประชุม ดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1           สมัยสามัญ สมัยที่ 2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 
      ก าหนด  31 วัน  
             สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564  
       มีก าหนด 31  วัน  
             สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
       มีก าหนด  31  วัน 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา    ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายล าพูล  ถิ่นสพุง    ผม นายล าพูล  ถิ่นสพุง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรอง 
สมาชิกสภา 
 
นายเส็ง  พรมมาศ    ผม  นายเส็ง  พรมมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง 
สมาชิกสภา 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา     เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลท่าน
ประธานสภา     สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
      2564 ดังนี้ 
             สมัยสามัญ สมัยที่ 2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 
      มีก าหนด  31 วัน  
             สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564  
       มีก าหนด 31  วัน  
             สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
       มีก าหนด  31  วัน 
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ  11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   
      ก าหนดวันประชุมสภาสมัย สามัญ  ประจ าปี 2564  ดังนี้ 
             สมัยสามัญ สมัยที่ 2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 
      มีก าหนด  31 วัน  
             สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564  
       มีก าหนด 31  วัน  
             สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
       มีก าหนด  31  วัน 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่อง  นัดประชุมให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายภายใน 
      สามสิบวัน  นับแต่วันประกาศผล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
      พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) มาตรา 48 ทศ  
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นางสาวกัลยา  ทองวันทา    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  
ประธานสภาฯ     14)มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับหน้าที่   
      ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้
      นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ 
      ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับ แต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
      นายกเทศมนตรีในวันนี้จึงขอความเห็นจากที่ประชุมว่าจะนัด
      ประชุมให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายในวันไหนเชิญ 
 
นายสังคม  สิงห์ทองลา     ผม  นายสังคม  สิงห์ทองลา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
สมาชิกสภาเทศบาล    ขอเสนอ  วันที่ 10 มิถุนายน  2564  เวลา  09.00 น.  
      ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม  
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา     ขอมติที่ประชุมสภาฯ  ว่าจะนัดให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบาย
ประธานสภาฯ     ในวันไหน 
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ก าหนด
      นัดประชุมให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายใน วันที่ 10  มิถุนายน  
      2564  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล 
      ศรีสงคราม  
 
ระเบียบวาระท่ี 7      เรื่อง  อ่ืนๆ 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา    การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกในวันนี้  ได้ประชุมมาครบวาระ
ประธานสภา     แล้ว  และดิฉันขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดิฉันได้มีประกาศเรียก
      ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เพ่ือรับฟังการแถลงนโยบาย
      ของนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม  ในวันที่ 10 มิถุนายน 
      2564  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล  
      ศรีสงคราม ดังนั้น จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน
      ราชการ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา
      ดังกล่าว สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมในเรื่องอ่ืนๆ 
      อีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 
 
           คณะศักด์ิ  จันพินิจ    ผู้จดบันทึกการประชุม 
        (นายคณะศักดิ์  จันพินิจ) 
        ปลัดเทศบาลเลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
 
      กัลยา  ทองวันทา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
         (นางสาวกัลยา  ทองวันทา) 
     ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


