
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันที่ 16  ธันวาคม 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. นางสาวจีระสุดา   ดอกไม้             นักวิชาการศึกษา                  จีระสุดา  ดอกไม้ 
๑๒. นางปัณพร  โคตรมงคล                เจ้าพนักงานธุรการ      ปัณพร  โคตรมงคล 
๑๓. นางสาวสุวิมล  บุตรโคตร              นักจัดการงานทั่วไป        สุวิมล  บุตรโคตร 
๑๔.  นางสาวสมยงค์  บุญหลาย  นักพัฒนาชุมชน     สมยงค์  บุญหลาย 
๑๕. นางสาววรุณยุภา  พรมศรี     ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป    วรุณยุภา  พรมศรี 
๑๖. นายพสิษฐ์  บุตรอุดม             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                 พสิษฐ์    บุตรอุดม 
๑๗.  นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีอินทร์    ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา               พิมพ์ใจ  ศรีอินทร์ 
๑๘. นายภมรพล  ยัญญลักษณ์    ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                    ภมรพล  ยัญญลักษณ์

  

ประกอบแก้ว เหมือนอินท์ 

๒./เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม  สมัยสามัญ 
                                              สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564  เทื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ขอให้
     สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
     ทุกๆหน้า มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
     ถ้อยค าในบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่ 

 

ที่ประชุมสภาเทศบาล   ไม่มี 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาล   มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
     ศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องพิจารณาจ่ายเงินทุนส ารองสะสม ประจ าปี 2565 
       ฯลฯ  
  
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
       ฯลฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖5 
      
นางสาวกัลยา ทองวันทา   ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่
ประธานสภา    ประชุมทราบ 
 

นายคณะศักดิ์  จันพินิจ    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตามพระราชบัญญัติ
เลขานุการสภา    เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
     ๒๔ ในปี หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยสมัยประชุมครั้งแรกและวันเริ่ม 
     ประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด และตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ๒ ข้อ ๒๑ การก าหนด
     จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลาและวัน เริ่มต้นประชุมสมัย
     ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  
     ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย 
     แรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ 
     ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ (๒) ความว่า  “ 
     ส าหรับเทศบาล” ให้สภาเทศบาล ก าหนดว่า การประชุมสมัยประชุม 
     สามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี



     ก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
     ของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 
 

นางสาวกัลยาทองวันทา      ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
ประธานสภา    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.   
     ๒๕๕๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมัยประชุม  ให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้ว
     นั้น ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.  
     ๒๕๖5  ครับ 
 

นายเส็ง  พรมมาศ     เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอเสนอสมัยประชุมดังนี้ 
สมาชิกสภา    สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที ่๑  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖5 เป็นต้นไป  
     มีก าหนดไม่เกิน 28  วัน 
     สมัยสามัญสมัยที่ ๒  ตั้งแต่วันที่ ๑  เดือนสิงหาคม   ๒๕๖5   เป็นต้นไป 
     มีก าหนดไม่เกิน    ๓๐ วัน 
     สมัยสามัญสมัยที่ ๓  ตั้งแต่วันที่ ๑  เดือนตุลาคม     ๒๕๖5   เป็นต้นไป  
     มีก าหนดไม่เกิน   ๓๐  วัน 
     สมัยสามัญสมัยที่ ๔  ตั้งแต่วันที่ ๑  เดือนธันวาคม    ๒๕๖5  เป็นต้นไป  
     มีก าหนดไม่เกิน   ๓๐  วัน 
 
นางสาวกัลยา  ทองวันทา     ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
ประธานสภา 
 
นายเดช  จ าศักดิ ์    ผม นายเดช  จ าศักดิ ์  สมาชิกสภา เขต 2  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายล าพูล  ถิ่นสพุง     ผม  นายล าพูล  ถิ่นสพุง เขต  ๑  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา     เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลท่านสมาชิก
ประธานสภา    ท่านใดประธานสภาเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
     ๒๕๖5  ดังนี ้      
 
     สมัยสามัญสมัยที่ ๑  ตั้งแต่วันที่ ๑   เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖5  เป็นต้นไป 
     มีก าหนดไม่เกิน 28 วัน 
     สมัยสามัญสมัยที่ ๒  ตั้งแต่วันที่ ๑  เดือนสิงหาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 
     มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน 
     สมัยสามัญสมัยที่ ๓  ตั้งแต่วันที่ ๑  เดือนตุลาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 
     มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน 
     สมัยสามัญสมัยที่ ๔  ตั้งแต่วันที่ ๑  เดือนธันวาคม  ๒๕๖5   เป็นต้นไป  
     มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน 
     โปรดยกมือครับ 
 
มติทีป่ระชุมสภาเทศบาล   ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเป็นเอกฉันท์ ก าหนดวันประชุมสมัยสามัญ  
     ประจ าปี ๒๕๖5  ตามเสนอ 
 



ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง พิจารณาอนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมารรายจ่าย 
     ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.2565  
      ฯลฯ 
           

ระเบียบวาระท่ี ๗   เรื่อง  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

นางสาวกัลยา  ทองวันทา  ขอเชิญปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียดรายงานการติดตามผลและ
ประธานสภา    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

นายคณะศักดิ์  จันพินิจ      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
เลขานุการสภา    ผมปลัดเทศบาลฯได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีฯให้น าเรียนชี้แจง
     รายละเอียดรายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สืบเนื่องมาด้วยระเบียบ  
     กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที๓่) พ.ศ.๒๕๖๑ ได ้
     ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน แผนพัฒนามี
     หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการใน
     การติดตามและประเมินแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผล 
     แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ 
     ประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
     สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
     ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
     ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
     ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
     หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

                ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถูกต้องตามระเบียบ
     ดังกล่าวและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
     แผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงคราม จึงได้ด าเนินการติดตามและ 
     ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

     ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ 
     นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับ 

     นี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลสามารถแก้ไข 
     ปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

นายกวด  แสงมะโน    ผมในฐานะคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรี
สมาชิกสภา    สงคราม ขอชี้แจงเสริมว่าการจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผล
     แผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงครามประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 แล้ว
     น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและน าเข้าที่ประชุมสภาต่อไป 
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นางสาวกัลยา  ทองวันทา   ขอบคุณ คุณกวด แสงมะโน ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะ
ประธานสภา     สอบถามรายละเอียดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมก็แสดงว่า สภาเทศบาลต าบล 
     ศรีสงครามได้รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
     เทศบาลต าบลศรีสงครามแล้ว 

 
ระเบียบวาระที่  8   เรื่องอ่ืนๆ 
      ฯลฯ 
 
เลิกประชุมสภาเทศบาลฯ เวลา  12.00  น. 
 

 
 
   (ลงชื่อ)   คณะศักดิ์  จันพินิจ  ผู้บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
             (นายคณะศักดิ์  จันพินิจ) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล้ว 
เมื่อวันที่ 1๙ ธันวาคม 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        ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
         (นางสาวกัลยา  ทองวันทา) 
                         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
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