
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันที่ 29 ตุลาคม 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. นางสาวชนิตา     สอนพรม   นักทรัพยากรบุคคล                       ชนิตา  สอนพรม 
๑๒.  นางสาวจีระสุดา   ดอกไม้            นักวิชาการศึกษา                  จีระสุดา  ดอกไม้ 
๑๓. นางปัณพร  โคตรมงคล                เจ้าพนักงานธุรการ      ปัณพร  โคตรมงคล 
๑๔. นายพสิษฐ์  บุตรอุดม                   ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ        พสิษฐ์  บุตรอุดม 
๑๕. นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีอินทร์      ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา               พิมพ์ใจ  ศรีอินทร์ 
๑๖. นางสาววรุณยุภา  พรมศรี      ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   วรุณยุภา  พรมศรี 
๑๗. นางสาวเมมิตา  เคนมา                 คนงานช่วยงานพัสดุ                                     เมมิตา    เคนมา 
๑๘.  ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ  แสงมะโน  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน        ศรายุทธ  แสงมะโน

   

ประกอบแก้ว เหมือนอินท์ 

๒./เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม  สมัยสามัญ 
                                              สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564  เทื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ขอให้
     สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
     ทุกๆหน้า มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
     ถ้อยค าในบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่ 

 

ที่ประชุมสภาเทศบาล   ไม่มี 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล   มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
     ศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2565 
       ฯลฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 
      ฯลฯ 
เลิกประชุมสภาเทศบาลฯ เวลา  12.00  น. 
 

 
 
   (ลงชื่อ)   คณะศักดิ์  จันพินิจ  ผู้บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
             (นายคณะศักดิ์  จันพินิจ) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล้ว 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 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 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


