
*รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

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

      1.  นางสาวกัลยา   ทองวันทา 
      2.  นายสังคม       สิงหท์องลา 

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 
      9.  นายประดิษฐ์    บู่สขุ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       ประดิษฐ์ บู่สุข 
      10.นายกวด         แสงมะโน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       กวด แสงมะโน 
      11.นายเส็ง          พรมมาศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       เส็ง พรมมาศ 
      ๑2.นายเดช          จ าศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       เดช จ าศักดิ์ 
  
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ         ชื่อ – สกุล                              ต าแหน่ง                             ลายมือชื่อ 

๑. นายวุฒิชัย  มัธยัสถ์สิน          นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม             วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน  
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. นางสมสวย   พรหมมาศ   เจ้าพนักงานธุรการ                       สมสวย   พรหมมาศ 
๑๒. นางสาวชนิตา   สอนพรหม          ผู้ชว่ยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม       ชนิตา    สอนพรม 
๑๓. นางสาวจีระสุดา   ดอกไม้              นักวิชาการศึกษา      จีระสุดา  ดอกไม้ 
๑๔. นางสาวสมยงค์    บุญหลาย           นักพัฒนาชุมชน         สมยงค์  บุญหลาย 
๑๕. นายเทอดศักดิ์     ดอกไม้       เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     เทอดศักดิ์ ดอกไม้ 
๑๖. นางปัณพร  โคตรมงคล      เจ้าพนักงานธุรการ      ปัณพร  โคตรมงคล 
๑๗. นางสาวพิมพ์ใจ    ศรีอินทร์            ผูช้่วยนักวิชาการศึกษา                          พิมพ์ใจ  ศรีอินทร์ 
๑๘.  นางพรกรัณย์     บุญเกษ     ประชาสัมพันธ์        พรกรัณย์  บุญเกษ

   

ประกอบแก้ว เหมือนอินท์ 

๒./เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานสภาฯแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
        -ไม่มี    
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม   
     สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  ๒๕๖๔   
 

นางสาวกัลยา  ทองวัทา    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงครามสมัย
ประธานสภา    วิสามัญ สมัย ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๓0  
     กรกฎาคม  ๒๕๖4  ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจส าเนาบันทึก
     รายงานการประชุมสภาเทศบาล ทุกๆ หน้า มีสมาชิกสภา เทศบาลฯ 
     ท่านใดเห็นควรให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยค าในบันทึกรายงานการประชุม
     หรือไม ่
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล   ไม่มี 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล   มีมติด้วยคะแนน   ๑1  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  รับรองรายงาน 
     การประชุมสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 

วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา         เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
ประธานสภา    การพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

นายคณะศักดิ์  จันพินิจ      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภา    พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๔๕ ญัตติร่างเทศบัญญัติ 
      ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
     สภาท้องถิ่น  จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการ
     พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
     จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที ่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
     เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
     เดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
     กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น  
     คณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
     สามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนด
     ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
     ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง เทศบัญญัติงบประมาณนั้น  
      ข้อ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ 
     ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติว่า 
     จะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 
 3./ประสงค.์.. 
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     ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ 
     อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง 
     เทศบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
     พิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้ 
      ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ 
     แล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา
     ท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
     ละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค า 
     แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอค าแปร
     ญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิก
     สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติกใ็ห้เสนอค า 
     แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายหัวข้อและเสนอ 
     ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
     แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
     การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
     ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สอง  กรณีการพิจารณาสามวาระ
     รวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
      ข้อ  ๕๑  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระท่ีสอง  ให้ 
     ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ 
     แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง
     อื่น  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็ น
     ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ
     ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้ง
     กันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่ง
     ปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้ง
     หรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่
     มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  
     การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ  เป็นอันระงับไว้ก่อน  แต่ถ้าไม่เป็นการ
     ขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป  สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณา
     จนจบร่างเทศบัญญัติก็ได้ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม
     เกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้
     ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่น
     รายงานพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภา
     ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
     ก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุม
     ต่อวาระท่ีสอง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 4./ข้อ 52 การพิจารณา... 
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      ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการ 
     อภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะให้ลงมติได้มีการอภิปราย ถ้า 
     มีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ 
     ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 
      ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม  
     (ฉบับที่  ๒  และฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓   
     หมวด  ๓  วิธีจัดท างบประมาณ 
     ข้อ  ๒๒  ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า 
     ประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย  และให้หัวหน้า 
     หน่วยงานคลังรวมรายการ  การเงินและสถิติต่างๆ ของทุหน่วยงาน 
     เพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่ 
     งบประมาณ 
      ข้อ  ๒๓  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  
     วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น  แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร 
     ท้องถิ่น  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้ งงบประมาณ
     ยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม  
     และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีก
     ครั้งหนึ่ง  เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน 
     วันที่    
      ๓.พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
     ฉบับท่ี ๑๓  พ.ศ.๒๕๕๒   
     มาตรา  ๖๐  เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท
     กฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (๑)  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ใน 
     พระราชบัญญัตินี้ 
     (๒)  เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจ 
     ตราเทศบัญญัติในเทศบัญญัตินั้น  จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศ 
     บัญญัติไว้ด้วยก็ได้  แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท 
     มาตรา  ๖๑  ทวิ  ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย 
     (๑)  นายกเทศมนตรี 
     (๒)  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือ 
     (๓)  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการ 
     เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
     ในกรณีที่สมาชิกเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภา 
     เทศบาลลงนามรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
     ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อ 
     ค ารับรองของนายกเทศมนตรี 
     มาตรา  ๖๑  ตรี  ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน  หมายความถึงร่าง 
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     เทศพาณิชย์หรือร่างเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ (๔)  การ 
     คลัง  การงบประมาณ  การเงิน  ทรัพย์สิน  การจัดหาผลประโยชน์จาก
     ทรัพย์สิน  การจ้าง  และการพัสดุในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างเทศบัญญัติ 
     ใดเป็นร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องมีค ารับรองของ  
     นายกเทศมนตรี  ให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้วินิจฉัย 
     มาตรา  ๖๒  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วย
     กับร่างเทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลต าบล  ให้ประธานสภาเทศบาลส่ง
     ร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอ  เพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  
     พิจารณา  ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร  ให้ประธานสภา 
     เทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้อง 
     พิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธานสภา 
     เทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น  ถ้าผู้ว่า 
     ราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ 
     ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 
     ในกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรค 
     หนึ่ง  ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนาม  ใช้บังคับเทศบัญญัติต่อไป  แต่ถ้า 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วย 
     เหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล  และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายใน 
     สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา  ถ้าสภาเทศบาลมีมติ 
     ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
     ของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศ 
     บัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ  และแจ้ง 
     ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป  แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายใน 
     สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด   
     หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสาม
     ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่  ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา  ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงค าชี้แจงร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภา    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 
 

นายวุฒิชัย   มัธยัสถ์สิน    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรี
นายกเทศมนตรี    สงครามและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาล  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ 
     ผู้บริหารเทศบาลจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิก 
     สภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลังตลอดจนหลักการและ 
     แนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  ดังต่อไปนี้ 
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นางสาวกัลยา  ทองวันทา      มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภา     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  
      ขอเชิญครับ 
 
นายเดช  จ าศักดิ์         ขอให้ทางฝ่ายบริหารแจ้งให้ย้ าการปฏิบัติหน้าที่ของกองช่างไม่
สมาชิกสภา เขต 2    ว่าจะเป็นการ  ส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  หรือควบคุม
      งานต่างๆ  ให้มีความละเอียดรอบคอบถูกต้องตามระเบียบ 
      หลักเกณฑ์ฯ  เพื่อลดความผิดพลาดของงานด้วย 
 

นายคณะศักดิ์     จันพินิจ       การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
เลขานุการสภา     เพ่ืออุดหนุนให้ส่วนราชการอ่ืนๆ  ในปัจจุบันหากมีหน่วยงาน 
      ใดๆ มีความจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  
      อปท. และ อปท.ที่จะให้การสนับสนุนจะต้องตั้งงบประมาณ 
      รายจ่ายไว้ในหมวดเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ 
      คณะกรรมการ การกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ลงวันที่  ๒๓  
      พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
      ต าบลในการให้บริการสาธารณะ ดังนี้ 
      ๑.๑  ภารกิจที่จะสนับสนุนเป็นภารกิจด้านการศึกษาและด้าน 
      สาธารณสุขหากเป็นภารกิจอ่ืนจะต้องขอความเห็นชอบจาก 
      คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.  
      ระดับจังหวัด  แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 
      ของ อปท. ผู้สนับสนุน 
      ๑.๒  หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องเสนอโครงการที่จะ
      ขอรับการสนับสนุนพร้อมเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียด 
      ของโครงการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ  โดยแบ่งส่วน 
      งบประมาณของตนเอง และงบประมาณที่จะขอรับการ 
      สนับสนุนให้ชัดเจน 
      ๑.๓  อปท. ผู้สนับสนุนพิจารณาโครงการตามหลักเกณฑ์และ 
      อยู่ในอ านาจหน้าที่พิจารณาถึงสถานะทางการคลังแล้วก าหนด
      โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือบรรจุโครงการที่ขอรับการ
      สนับสนุนไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปี 
      ๑.๔  การสนับสนุนงบประมาณ 
       ๑.๔.๑  อบจ.อุดหนุนได้ไม่เกินร้อยละ  ๑๐  ของ 
      รายได้ที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุน 
       ๑.๔.๒  เทศบาลขนาดใหญ่อุดหนุนไม่เกินร้อยละ 
      ร้อยละ  ๒  ของรายได้ท่ีผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุน 
       ๑.๔.๓  เทศบาลขนาดกลาง  ขนาดเล็ก  อุดหนุนได้ไม่
      เกินร้อยละ  ๓  ของรายได้ที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุน 
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       ๑.๔.๔  อบต.อุดหนุนได้ไม่เกินร้อยละ  ๕  ของรายได้
      ที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนหาก อปท. ต้องสนับสนุน  
      งบประมาณให้หน่วยงานอื่นเกินอัตราร้อยละที่ก าหนดจะต้อง 
      ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการฯระดับจังหวัด 
      แต่ทั้งนี้ อปท.ไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสม หรือเงินกู้เพ่ือไป 
      สนับสนุนหน่วยงานอื่นได้  อย่างไรก็ตามการอุดหนุน  
      งบประมาณให้หน่วยงานอื่น อปท.มักจะมีปัญหาในกรณีที่ 
      ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียกเงินคืน  ดังนั้นพิจารณาการ 
      อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น ต้องให้เป็นไปตาม 
      หลักเกณฑ์อย่างถูกต้องและรอบคอบ 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 หรือไม ่
 
ที่ประชุมสภาเทศบาล                  ไม่มี  
 
นางสาวกัลยา ทองวันทา      ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงครามรับหลักการร่าง
ประธานสภา     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
      ๒๕๖5  วาระท่ี ๑  ขอมติด้วยครับ 
 
ที่ประชุมสภาเทศบาล     มีมตดิ้วยคะแนน  ๑1  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  รับ 
      หลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
      งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในวาระท่ี  ๑ 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา      ต่อไปขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   ซึ่งสภาเทศบาล
ประธานสภา     ต าบลศรีสงครามได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลไม่น้อยกว่า 
      สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
      บัญญัติ   เมื่อสมัยสามัญแรก  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕64   
      วันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64  จ านวน ๓   คนคือ  ๑.  
      นายสังคม  สิงห์ทองลา   ๒. นายแถลงศักดิ์  สุขสมบูรณ์  
       ๓. นายเดช  จ าศักดิ์  ได้ก าหนดวันเวลาประชุมให้สมาชิก 
      สภาเทศบาลได้ยื่นญัตติของแปรญัตติด้วย 
 

นายคณะศักดิ์    จันพินิจ        การแปรญัตติให้ยื่นเอกสารให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
เลขานุการสภา     ซึ่งจะต้องมีสมาชิกสภารับรองจ านวน  ๒  คน หากเป็นการ 
      แปรญัตติลดไม่จ าเป็นต้องให้นายกเทศมนตรีรับรอง  หากแปร
      ญัตติเป็นรายการใหม่จะต้องให้นายกเทศมนตรีรับรองด้วย 
 
 
 
 
 
 8./นายสังคม... 
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นายสังคม  สิงห์ทองลา       ขอเสนอที่ประชุมก าหนดการประชุมสภาเทศบาลพิจารณา 
สมาชิกสภา เขต 1    วาระท่ี  ๒  เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลยื่นเสนอแปรญัตติต่อ 
      ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแตว่ันที่  ๑6-๑8   
      สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องประชุม 
      เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

นายเดช  จ าศักดิ์        ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภา เขต 2 
 

นายพร ภูมิ       ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภา เขต ๑ 
 

นางสาวกัลยา ทองวันทา      จากทีส่มาชิกสภา เขต ๑ไดก้ าหนดยื่นเสนอแปรญัตติ  ตั้งแต่
ประธานสภา     วันที่  ๑6-๑8  สิงหาคม  ๒๕๖4   เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
      จะมี ท่านใดเสนอวันแปรญัตติเป็นวันอื่นหรือไม่  ปรากฏว่า 
      ไม่มีใครเสนอ  ถ้าไม่มีก็แสดงว่าก าหนดยื่นเสนอแปรญัตติ 
      เป็นไปตามที่นายสังคม สิงห์ทองลา   สมาชิสภา เขต 1 เสนอ  
      และขอก าหนดการประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา วาระที่ ๓          
      ขั้นลงมติ ในวันที่  ๒7  สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
      เป็นต้นไป  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ 
  
ที่ประชุมสภาเทศบาล    รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9./ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องอ่ืนๆ 
         ฯลฯ 
 

เลิกประชุมสภาเทศบาลฯ เวลา  12.00  น. 
 

 
 
   (ลงชื่อ)   คณะศักดิ์  จันพินิจ  ผู้บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
             (นายคณะศักดิ์  จันพินิจ) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล้ว 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

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

          1. นางสาวกัลยา   ทองวันทา 
          2. นายสังคม       สงิห์ทองลา 

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          ภมู ิ 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        สปุระภาดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒ ภูษิต สุประภาดา 
          9. นายประดิษฐ์   บู่สุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       ประดิษฐ์ บู่สุข 
         10.นายกวด        แสงมะโน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       กวด แสงมะโน 
         11.นายเส็ง         พรมมาศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       เส็ง พรมมาศ 
         ๑2.นายเดช         จ าศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม เขต ๒       เดช จ าศักดิ์ 
  
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ         ชื่อ – สกุล                              ต าแหน่ง                             ลายมือชื่อ 

1.นายวุฒิชัย   มัธยัสถ์สิน           นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม           วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน  
2.นายประดับ    ศรีอินทร์           รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม    ประดับ  ศรีอินทร์ 
3.นางอรทัย    สมรักษ์     รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม    อรทัย   สมรักษ์ 
4.นายมงคล    ศรีอินทร์       เลขานายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม       มงคล  ศรีอินทร์ 
5.นายธงฤทธิ์    จ าศักดิ์     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม   ธงฤทธิ์  จ าศักดิ์ 
6.นายคณะศักติ์       จันพินิจ             ปลัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม            คณะศักดิ์ จันพินิจ 
7.นายวิเดช     หามณี     ผู้อ านวยการกองช่าง                         วิเดช  หามณี 
8.นางจิตภัส    เพียงสุวรรณ์        ผู้อ านวยการกองคลัง      จิตภัส  เพียงสุวรรณ์                
9.นางสาวรักอนงค์    บับภาวัน            หัวหน้าส านักปลัด       รักอนงค์ บับภาวัน 
10.นางประกอบแก้ว เหมือนอินทร์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11.นางสมสวย    พรหมมาศ    เจ้าพนักงานธุรการ                       สมสวย   พรหมมาศ 
12.นางสาวชนิตา    สอนพรหม          ผู้ชว่ยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม       ชนิตา    สอนพรม 
13.นางสาวจีระสุดา  ดอกไม้              นักวิชาการศึกษา      จีระสุดา  ดอกไม้ 
14.นางสาวสมยงค์   บุญหลาย            นักพัฒนาชุมชน     สมยงค์  บุญหลาย 
15.นายเทอดศักดิ์    ดอกไม้      เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     เทอดศักดิ์ ดอกไม้ 
16.นางปัณพร   โคตรมงคล       เจ้าพนักงานธุรการ      ปัณพร  โคตรมงคล 
17.นางสาวพิมพ์ใจ   ศรอิีนทร์            ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                         พิมพ์ใจ  ศรีอินทร์ 

      18.นางพรกรัณย์      บุญเกษ    ประชาสัมพันธ์       พรกรัณย์  บุญเกษ 
 

ประกอบแก้ว เหมือนอินท์ 

๒./เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานสภาฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     -ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม  สมัยสามัญ 
     สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑ เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖4 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงครามสมัยสามัญ
ประธานสภา    สมัยที่ ๒ ครั้งที่  ๑ เมื่อวันที่  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๖๔ ขอให้สมาชิกสภา
     ทุกท่านได้ตรวจส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล ทุกๆ  
     หน้า มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
     ถ้อยค าในบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล   ไม่มี 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล   มีมติด้วยคะแนน  ๑๐  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง รับรองรายงาน 
     การประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม  สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่  
     ๑  เมื่อวันที่   ๑๐  สิงหาคม ๒๕๖4 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
           งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ    
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา    เชิญคณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลศรี
ประธานสภา    สงครามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ   
     และตรวจร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
นายสังคม  สิงห์ทองลา     ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างเทศบัญญัติได้ประชุมเพ่ือ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  พิจารณาการขอเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5  เมื่อวันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖4   
     เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล 
     ศรีสงครามประกอบด้วย  ๑.นายสังคม  สิงห์ทองลา   ๒. แถลงศักดิ ์  
     สุขสมบูรณ ์  ๓.นายเดช  จ าศักดิ์ ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นขอเสนอแปร 
     ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  
     ๒๕๖5  แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติ มีความเห็นให้คงร่างเทศ 
     บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ฉบับเดิม
     ที่นายกเทศมนตรีเสนอสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา  เมื่อไม่มีผู้ ใดมายื่นเพ่ือขอเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภา    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ 
       จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 
 
 
 

 
3./ทีป่ระชุม... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาล   มีมติด้วยคะแนน  ๑1  เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง ให้ผ่านร่างเทศ 
     บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
     ในวาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตต ิ
 
วาระท่ี๓ ขั้นลงมติ 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา    ไม่มีผู้ใดมายื่นเพ่ือเสนอแปรญัตติในวาระที่๒นั้นเพ่ือให้ร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5  จะได้  
     ประกาศใช้ต่อไปจึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงครามใน 
     วาระท่ี๓ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖5หรือไม่ 
 
ที่ประชุมสภาเทศบาล   มีมติด้วยคะแนน  ๑1 เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง ให้ตราเป็นเทศ 
     บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 
     ในวาระท่ี  ๓  ขั้นลงมติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
     รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       ฯลฯ 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องการพิจารณารวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนา 
     เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม ได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องการรวม 
ประธานสภา    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการเปลี่ยนชื่อศูนย์ต่อที่ประชุม  ขอเรียนเชิญค่ะ 
  

นายวุฒิชัย  มัธยัสถ์สิน   ครับ ตามที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม ได้รับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นายกเทศมนตรี    จากกรมพัฒนาชุมชน  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     บ้านน้อยเหนือ หมู่ที่ ๕  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายค า หมู่ที่ ๗  
     และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแก หมู่ที่ ๙ ต่อมาเทศบาลต าบล 
     ศรีสงครามได้ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดมาตรฐาน สถ.ศพด.๓  
     ซ่ึงต้ังอยู่หมู่ท่ี ๖  บ้านบุ่งกกตาล และได้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่ง 
     มาอยู่ด้วยกัน ในวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ปัจจุบันมีเด็กท้ังหมด  ๗๖ คน 
     โดยมีบุคลากรครู  จ านวน  ๘  คน และเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
     ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ขอให้ 
     นางสาวจีระสุดา  ดอกไม้  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ได้ชี้แจง ครับ 
 

นางสาวจีระสุดา  ดอกไม้   ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน 
นักวิชาการศึกษา   ท้องถิ่น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรฐานที่ ๑ ด้านบริหาร 
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     จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๑) ด้านการบริหารงาน (๑.๒.๒) การย้าย/ 
     รวม/เปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จะต้องจัดเวทีประชาคมเพ่ือ 
     ส ารวจความต้องการของชุมชนและมติท่ีต้องการเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

    เพ่ือให้ความเห็นชอบ จากการส ารวจความต้องการของชุมชนโดยท าแบบ 
    ส ารวจความต้องการของผู้ปกครอง จ านวน  ๕๕  คน มีความต้องการให้ 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยเหนือรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย 
    ทรายค า  จ านวน  ๕๓  คนคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๖  ไม่ต้องการ ๒ คน 
    คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๔  ประชาคมหมู่ท่ี ๕  บ้านน้อยเหนือ หมู่ที่ ๖  บ้าน 
    บุ่งกกตาล หมูที่ ๗ บ้านห้วยทรายค า จ านวน ๒๓๐ คน เห็นด้วย ๒๓๐ คน 

 คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยเหนือหมู่ที่ ๕  รวม
 กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายค า  หมู่ที่ ๗  และใช้ชื่อว่า 
 “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ๑” โดยใช้อาคารเรียน 
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม  หมู่ที่ ๖  
 ซึ่งมีบุคลากรครูประจ าศูนย์ฯ   จ านวน  ๖  คน ดังนี้ 
 ๑.นางตุนี   สมอเนื้อ  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
 เลขที่ต าแหน่ง ๕๔-๓-๐๑-๖๖๐-๐๔๐๕  (รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ) 
 ๒.นางวิลาวรรณ  แสนสุภา  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
 เลขที่ต าแหน่ง   ๕๔-๓-๐๑-๖๖๐-๐๔๔๒ 
 ๓.นางเม็ดชริน   ชาวกะสัย  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
 เลขที่ต าแหน่ง  ๕๔-๓-๐๑-๖๖๐-๐๔๔๓ 
 ๔.นางวัชรี   บุตรอุดม   ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 
 ๕.นางสุนัน    บุญโยพันธ์    ผู้ดูแลเด็ก 
 ๖.นางสาวเพ็ญสุข  ศรีอินทร์   ผู้ดูแลเด็ก 
 ส่วนการเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแก หมู่ที่ ๙  จากที่
 ผู้ปกครองท าแบบส ารวจความต้องการ จ านวน ๒๑  คนมีความต้องการให้
 เปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  ๒๑  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ และ
 ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านโคกหนองแก  หมู่ที่  ๙   จ านวน  ๗๐  คน       
 เห็นด้วย  ๗๐  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐   เปลี่ยนชื่อเป็น   
 “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม ๒” 
 โดยใช้อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแก หมู่ที่ ๙ 
 ซึ่งมีบุคลากรครูประจ าศูนย์ฯ  จ านวน  ๒  คน  ดังนี ้
 ๑.นางชนัญชิดา  ธนาโสภา  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
 เลขที่ต าแหน่ง  ๕๔-๓-๐๑-๖๖๐-๐๔๔๑  (รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ) 
 ๒.นางสาวสุรีพร  ทองค า  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
 เลขที่ต าแหน่ง  ๕๔-๓-๐๑-๖๖๐-๐๔๐๖ 
 ประกอบกับการที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีนโยบายเกี่ยวกับการจัด 
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 การศึกษาท้องถิ่นจะต้องมีแผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามี
 มาตรฐานและเป็นแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของศูนย์
 จะเป็นกรอบกว้างๆ ที่จะด าเนินการในเรื่องของงบประมาณซึ่งจะมี
 ค่าใช้จ่าย  รายการอาหารกลางวัน  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
 ค่าบริหารการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อตัว 
 ผู้เรียนโดยตรง และเพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของเทศบาลต าบล 
 ศรีสงครามได้มาตรฐานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

     และเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพจึงขอท าการรวมศูนย์ 
     พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยเหนือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายค า เป็น 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม ๑ และเปลี่ยนชื่อศูนย์ 
     พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
     ศรีสงคราม ๒ ให้สภาเห็นชอบ จักได้รายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
     ท้องถิ่นทราบต่อไปค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                                                                    7/ระเบียบวาระท่ี
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