
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ครั้งแรก 
วันพฤหัสบดี  ที่  14  สิงหาคม  2557 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
 

ผู้มาประชุม  

ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายสุเมธ   อ าภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล นายสุเมธ   อ าภรณ์  
2. นายวันชัย   บุญทอง สมาชิกสภาเทศบาล นายวันชัย   บุญทอง  
3. นายเมริน   สายดวง สมาชิกสภาเทศบาล นายเมริน   สายดวง  
4. นายพีรวัฒน์   พิมพ์สอน สมาชิกสภาเทศบาล นายพีรวัฒน์   พิมพ์สอน  
5. นายธนเสฏฐ์    ง้าวทอง สมาชิกสภาเทศบาล นายธนเสฏฐ์    ง้าวทอง  
6. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์  ศรีบุตตะ สมาชิกสภาเทศบาล พ.ต.อ.ทรงศักดิ์  ศรีบุตตะ  
7. นายชนายุส    โพธิ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล นายชนายุส    โพธิ์แก้ว  
8. นางจันทิมา   อินศร สมาชิกสภาเทศบาล นางจันทิมา   อินศร  
9. นายเดชา    ประชุมแดง สมาชิกสภาเทศบาล นายเดชา    ประชุมแดง  
10. นายวีระชัย   มะลิวัลย ์ สมาชิกสภาเทศบาล นายวีระชัย   มะลิวัลย ์  
11. นายสันต์ชัย   พุทธบุญ สมาชิกสภาเทศบาล นายสันต์ชัย   พุทธบุญ  
12. นายเสน่ห์    บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาล นายเสน่ห์    บุญศรี  
13. จ่าเอก  บรรจบ   อภัยจิตต์ ปลัดเทศบาล จ่าเอก  บรรจบ   อภัยจิตต์  

 

ผู้ลาประชุม      -ไม่มี- 
ผู้ขาดประชุม -ไม่มี- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายธนาคม   กองเพียร ปลัดอ าเภอแทนนายอ าเภอ นายธนาคม   กองเพียร  
2. นายศุภชัย    ด ารงคุณาวุฒิ ท้องถิ่นอ าเภอวารินช าราบ นายศุภชัย    ด ารงคุณาวุฒิ  
3. นายแก้วสวรรค์   ฤทธิ์เปี่ยม ผู้อ านวยการกองคลัง นายแก้วสวรรค์   ฤทธิ์เปี่ยม  
4. นางพริมพรรณ   จันทุมา นักบริหารงานทั่วไป นางพริมพรรณ   จันทุมา  
5. นายอุทัย    เกษมทาง นายกเทศมนตรี นายอุทัย    เกษมทาง  



 

 

-2- 
 

ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
6. นายประสาร   แพงศรี รองนายกเทศมนตรี นายประสาร   แพงศรี  
7. นายอนันต์   ศรีรักษา รองนายกเทศมนตรี นายอนันต์   ศรีรักษา  
8. นายพิเชษฐ์    วิเศษรอด เลขานุการนายกเทศมนตรี นายพิเชษฐ์    วิเศษรอด  
9. นายทรงชัย   พงษ์โคกสี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายทรงชัย   พงษ์โคกสี  
10. สิบเอก ปภังกร   สง่าจิตร เจ้าพนักงานธุรการ สิบเอก ปภังกร   สง่าจิตร  
11. นางสาวสุจิตรา  สองสี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ นางสาวสุจิตรา  สองสี  
12. นางเพ็ญจันทร์  ทองลาด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ นางเพ็ญจันทร์  ทองลาด  
13. นางวาสนา   รุ่งเรือง นักพัฒนาชุมชน นางวาสนา   รุ่งเรือง  
14. สิบเอก วรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม หัวหน้าฝ่ายปกครอง สิบเอก วรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม  

 

             เวลา  13.00  น.  สมาชิกสภาเทศบาลมาพร้อมกันในที่ประชุม  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
ปกครองอ าเภอวารินช าราบ รักษาราชการแทนนายอ าเภอวารินช าราบ ท้องถิ่นอ าเภอวารินช าราบ  คณะผู้บริหาร
เทศบาล  พร้อมพนักงานเทศบาล  มาพร้อมและนั่งประจ าที่ที่จัดไว้  ปลัดเทศบาลได้แนะน าผู้เข้าร่วมประชุมและ
สมาชิกสภาเทศบาล  ให้ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมได้รับทราบ  หลังจากนั้นได้เชิญนายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค  
กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเสร็จ  เชิญนายธนาคม กองเพียร  ปลัดอ าเภอวารินช าราบ  
รักษาราชการแทนนายอ าเภอวารินช าราบ  จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้เข้าประชุม  
หลังจากนั้นเชิญน่ังประจ าที่ที่จัดไว้ให้  ปลัดเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค   
คร้ังแรก  เสร็จ  เชิญรักษาราชการแทนนายอ าเภอวารินช าราบ  กล่าวเปิดประชุมเสร็จกลับเข้านั่งประจ าที่ 
 เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 

    จ่าเอก  บรรจบ   อภัยจิตต์  ปลัดเทศบาล  ในฐานะเลขานุการสภาชั่วคราวได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ที่มี
อายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานสภาชั่วคราว  ซึ่งก็คือ  นายสันต์ชัย   พุทธบุญ  ซึ่งมีอายุ  65  ปี  และได้
สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่า  “มีท่านใดโต้แย้งหรือมีอายุมากกว่าไหม”  ซึ่งก็ไม่มีท่านใดโต้แย้ง หลังจากนั้น
ประธานสภาชั่วคราวได้น าสมาชิกสภาเทศบาล   กล่าวค าปฏิญานตนเสร็จ  นั่งประจ าที่ เลขานุการฯ   ได้เชิญ
ประธานสภาในที่ประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี   1   เร่ือง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล  ที่ให้ความไว้วางใจให้มาท าหน้าที่ในคร้ังนี้   
                                          และด าเนินการเลือกประธานสภา  โดยมอบหมายให้เลขานุการฯ  ได้ชี้แจง 
                                         ขั้นตอนการปฏิบัติให้สภาฯ  ได้รับทราบก่อนด าเนินการเลือกต่อไป             
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ระเบียบวาระท่ี   2    เร่ือง  การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)  ได้ชี้แจงวิธีเลือกประธานสภาเทศบาล  คือ  สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคน   
                                        มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลคนหน่ึงที่ตนเห็นว่าสมควรด ารงต าแหน่ง                  
       ประธานสภาเทศบาล  และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2  คน  โดยให้สมาชิกสภา  
                                             เทศบาลรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  โดยให้สมาชิกสภา 
                                             เทศบาลลงคะแนนจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อ – สกุลผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 
                                             เป็นผู้ที่ได้รับเลือก  ถ้าสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่  เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน 
                                             สูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่มีคะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธี 
                                             จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ 
                                             แต่งตั้งเพียงหนึ่งคนถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  ได้สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่า  “ท่านใดจะเสนอผู้ใดเป็นประธาน 
                                           สภาเทศบาล  เชิญได้” 
นายสุเมธ   อ าภรณ์   เสนอ  นายวีระชัย   มะลิวัลย์   เป็นประธานสภาเทศบาล  โดยมี  นายธนเสฎฐ์  ง้าวทอง   
                                 และ  นายชนายุส   โพธิ์แก้ว   เป็นผู้รับรอง  ซึ่งไม่มีการเสนอชื่อเพิ่มอีก 
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  ได้สอบถามว่า “จะมีท่านใดเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเป็นประธานสภา 
                                           เทศบาลอีกหรือไม่”   3 คร้ัง  ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อเพิ่มอีก  ประธานสภา 
                                           เทศบาลชั่วคราว  ประกาศว่า “ในต าแหน่งประธานสภาเทศบาล  มีการเสนอชื่อ 
                                          ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งท่าน  คือ  นายวีระชัย  มะลิวัลย์  จึงถือได้ว่า 
                                         ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล”   จากนั้นประธานสภาเทศบาล(ชั่วคราว)  
                                          สั่งพักการประชุม  7  นาที 
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)  ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งให้  นายธนาคม  กองเพียร  ปลัดอ าเภอวารินช าราบ   
                                             รักษาราชการแทน  นายอ าเภอวารินช าราบ  ด าเนินการแต่งตั้งตามระเบียบ 
                                            กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  
                                           (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2554)  เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลที่ได้รับ 
                                           การแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาลต่อไป 

-  หลังจากครบก าหนดพักการประชุม  เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)  ได้เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเข้านั่งประจ าที่และอ่านค าสั่งแต่งต้ังประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
แล้วเชิญ  นายวีระชัย  มะลิวัลย์  ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลตามมติของ
สภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมต่อไป 
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ประธานสภาฯ  ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้ความไว้วางใจให้เป็นประธานสภาฯ   
                                        ซึ่งจะท าหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเป็นธรรมและน าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
                                        ร่วมกับนายกเทศมนตรี  ท างานเพื่อประชาชนชาวต าบลเมืองศรีไคต่อไป  และได้  
                                        มอบให้เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป 
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)  ได้ชี้แจงขั้นตอนต่อไป  คือ  การเลือกรองประธานสภาเทศบาล  โดยมีวิธีการ 
                                        เหมือนกับการเลือกประธานสภาเทศบาล  จึงน าเรียนประธานสภาด าเนินการต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เร่ือง   การเลือกรองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ได้สอบถามความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลต่อ 
                                    สมาชิกสภาเทศบาล  ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสงสัย  จึงแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล 

เสนอผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาเทศบาลได้ 
นายเสน่ห์   บุญศรี เสนอ   นายสันต์ชัย    พุทธบุญ     เป็นรองประธานสภาเทศบาล     โดยมี 

นางจันทิมา  อินศร   นายเดชา   ประชุมแดง   และ  พ.ต.อ.  ทรงศักดิ์  ศรีบุตตะ   
เป็นผู้รับรองและไม่การเสนอชื่อเพิ่มอีก 

 

ประธานสภาฯ  ได้สอบถามว่าจะมีท่านใดเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีท่านใดประสงค์จะ 
เสนอชื่อเพิ่มอีก  ประธานสภาเทศบาล จึงประกาศว่าต าแหน่งรองประธานสภา 
เทศบาล มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงหนึ่งท่าน คือ นายสันต์ชัย   
พุทธบุญ  จึงถือได้ว่าได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาล  ซึ่งจะมอบหมายให้ 
เลขานุการสภาเทศบาลได้เสนอชื่อพร้อมมติให้นายอ าเภอวารินช าราบแต่งตั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    เร่ือง   การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)  ได้ชี้แจงวิธีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล โดยใช้วิธีและขั้นตอนเหมือนการ 

เลือกประธานสภาเทศบาล  โดยให้สภาเทศบาลเลือกจาก พนักงานเทศบาล หรือ สมาชิก
สภาเทศบาล หนึ่งคน และเมื่อสภาเทศบาลมีมติเลือกแล้วให้เลขานุการสภาเทศบาล
(ชั่วคราว) พ้นต าแหน่ง 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภา 
เทศบาลและให้มีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน 

นางจันทิมา   อินศร เสนอ   จ่าเอกบรรจบ  อภัยจิตต์  ปลัดเทศบาล  เป็นเลขานุการสภาเทศบาล โดยมี  
นายเสน่ห์  บุญศรี  นายสันต์ชัย  พุทธบุญ  และ นายวันชัย  บุญทอง  เป็นผู้รับรอง   
โดยไม่มีการเสนอชื่อเพิ่มอีก 
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ประธานสภาฯ  ได้สอบถามว่ามีท่านใดประสงค์จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มี จึงถือว่า  
จ่าเอกบรรจบ   อภัยจิตต์  ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   5.1  เร่ือง   ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2557 และการประชุมสมัยแรก ปี 2558 
เลขานุการสภาฯ   ชี้แจงการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 

สี่สมัย โดยให้สภาเทศบาลก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัย มีก าหนดกี่วัน
และก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน โดยให้
ประธานสภาเทศบาลน าปรึกษาในที่ประชุม จึงน าเรียนประธานสภาเทศบาลด าเนินการ
ต่อไป 

ประธานสภาฯ  ได้น าปรึกษาหารือในที่ประชุมโดยมีการอภิปรายและซักถามพอสมควร   
ประธานสภาเทศบาลจึงขอมติจากที่ประชุมในการด าเนินการดังกล่าว 

มติท่ีประชุม มีมติเอกฉันท์ 11 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   
2557 ดังนี้ 
- สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก/2557  วันที่  6  มกราคม  2557  มีก าหนดไม่เกิน 

30 วัน  ตั้งแต่  6 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์  2557  ซึ่งสภาเทศบาลได้ก าหนดไว้เดิมใน
การประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2557  และ 
ได้นัดประชุมสมัยแรกนี้ไปแล้ว    ดังนัน้   จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 
ข้อ 21  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคคร้ังแรกนี้  
จึงเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2557 และสมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรกของปี 2558 ใหม่ดังนี้ 
1. สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 2/2557  วันอังคารที่  26 สิงหาคม 2557   

มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  ต้ังแต่วันที่  26 สิงหาคม – 24  กันยายน  2557 
2. สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 3/2557  วันอังคารที่  28  ตุลาคม  2557   

มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  ต้ังแต่ 28 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2557 
3. สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 4/2557  วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557   

มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 30 ธันวาคม  2557 
-     ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2558  ดังนี้ 

สมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  สมัยแรกปี 2558  วันพฤหัสบดี ที่ 5  กุมภาพันธ์  
2558  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  ต้ังแต่วันที ่ 5 กุมภาพันธ์ –  6  มีนาคม  2558 
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                               5.2  เร่ือง  ขออนุมัติสภาเทศบาลในกรณีไม่สามารถน าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                      รายจ่ายประจ าปี 2558  เสนอต่อสภาได้ทันภายใน  15  สิงหาคม  2557 
ประธานสภาฯ  เน่ืองจากเทศบาลต าบลเมืองศรีไค   เพิ่งมีสภาเทศบาล จึงไม่สามารถเสนอร่าง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ได้ทันในวันที่  15  สิงหาคม  2557 นี้ ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) 2543 (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2547  
ข้อ 23, ข้อ 24  ก าหนดให้ผู้บริหารเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  จึงได้
น าเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติดังกล่าวต่อไป 
- สมาชิกสภา ได้อภิปรายและปรึกษาหารืออย่างกว้างขวาง และสอบถามข้อสงสัยจน

หมดประเด็น ประธานสภาเทศบาลจึงขอมติจากที่ประชุม 
มติท่ีประชุม  มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค เสนอร่างงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 2558  ไม่ทันภายใน  15 สิงหาคม  ได้ 11 เสียง (ประธานสภาเทศบาลงด
ออกเสียง) 

                               5.3  เร่ือง  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  ด้วยนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล   

จ านวน 3 ท่าน  เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอีก จ านวน 3 ท่าน  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ข้อ 8  และ ข้อ 28 ดังนี้ 
1. คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 3 ท่าน  เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2  คน  

มติท่ีประชุม  มีมตคิัดเลือก สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
- นายสุเมธ  อ าภรณ์  เสนอ  นายสันต์ชัย  พุทธบุญ   โดยมีนางจันทิมา  อินศร  และ 

นายเมริน  สายดวง  รับรอง  โดยไม่มีการเสนอชื่อเพิ่มอีก จึงถือว่า  
นายสันต์ชัย  พุทธบุญ  ได้รับการคัดเลือก 

- นางจันทิมา  อินศร  เสนอ นายธนเสฎฐ์  ง้าวทอง  โดยมีนายชนายุส  โพธิ์แก้ว และ
นายเสน่ห์    บุญศรี  รับรอง  โดยไม่มีการเสนอชื่อเพิ่มอีกจึงถือว่า  
นายธนเสฎฐ์   ง้าวทอง  ได้รับเลือก 
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- นายสันต์ชัย  พุทธบุญ   เสนอ นายเสน่ห์  บุญศรี โดยมี นายวันชัย บุญทอง และ  
นายเดชา ประชุมแดง เป็นผู้รับรอง โดยไม่มีการเสนอชื่อเพิ่มอีก จึงถือว่า 
นายเสน่ห์  บุญศรี  ได้รับการคัดเลือก 

2. คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 3 ท่าน  เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อได้และมีผู้รับรองไม่
น้อยกว่า 2 คน  

มติท่ีประชุม  มีมตคิัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
- นายเสน่ห์  บุญศรี  เสนอ นายชนายุส  โพธิ์แก้ว  โดยมี นายเมริน  สายดวง  และ  

นางจันทิมา  อินศร  เป็นผู้รับรอง โดยไม่มีการเสนอชื่อเพิ่มอีก จึงถือว่า 
นายชนายุส  โพธิ์แก้ว  ได้รับการคัดเลือก 

- นายเดชา ประชุมแดง  เสนอ นายเมริน  สายดวง  โดยมี พ.ต.อ.ทรงศักดิ์   
ศรีบุตตะ  และ นายธนเสฎฐ์  ง้าวทอง  เป็นผู้รับรอง โดยไม่มีการเสนอ 
ชื่อเพิ่มอีก   จึงถือว่า    นายเมริน  สายดวง  ได้รับการคัดเลือก 

- นายชนายุส  โพธิ์แก้ว  เสนอ นายเดชา ประชุมแดง  โดยมี นายเมริน  สายดวง  และ 
นายสุเมธ  อ าภรณ์  เป็นผู้รับรอง โดยไม่มีการเสนอชื่อเพิ่มอีก จึงถือว่า 
นายเดชา ประชุมแดง  ได้รับการคัดเลือก 

                               5.4  เร่ือง  การเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
                                      ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
                                      พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ) ข้อ 103  ข้อ 105 (2) 
ประธานสภาฯ  เพื่อให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมในการตรวจสอบรายงานการ 

ประชุมสภาทุกคร้ังที่มีการประชุม จึงให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้เลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เพื่อให้สภาแต่งตั้งต่อไป  โดยเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
แต่ไม่เกิน 7 คน 

มติท่ีประชุม  มีมตเิอกฉันท์ 11 เสียง (ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) ก าหนดจ านวน 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จ านวน 3 คน  โดยมีมติ แต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ 
- นายสันต์ชัย  พุทธบุญ  เสนอ นายพีรวัฒน์   พิมพ์สอน  เป็นประธานกรรมการ  

นายเดชา  ประชุมแดง  และ นายวันชัย  บุญทอง รับรอง  โดยไม่มีการเสนอชื่อเพิ่ม
อีก  จึงถือว่า  นายพีรวัฒน์   พิมพ์สอน  ได้รับเลือกเป็นประธานฯ 
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- นายชนายุส  โพธิ์แก้ว  เสนอ  นายวันชัย บุญทอง เป็นกรรมการคนที่ 1  โดยมี  
นางจันทิมา  อินศร  และ นายธนเสฎฐ์  ง้าวทอง  เป็นผู้รับรองโดยไม่มีการเสนอชื่อ
เพิ่มอีก จึงถือว่า นายวันชัย  บุญทอง  ได้รับเลือกเป็นกรรมการคนที่ 1 

- นายเมริน   สายดวง    เสนอ  พ.ต.อ.ทรงศักดิ์  ศรีบุตตะ  เป็นกรรมการคนที่ 2  โดยมี 
นายสุเมธ  อ าภรณ์  และ นายเสน่ห์  บุญศรี  เป็นผู้รับรองโดยไม่มีการเสนอชื่อเพิ่มอีก  
จึงถือว่า พ.ต.อ.ทรงศักดิ์  ศรีบุตตะ  ได้รับเลือกเป็นกรรมการคนที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี  6    เร่ืองอื่น ๆ 
                               6.1  เร่ือง  การจัดส่งหนังสือหรือเอกสารให้กับสมาชิกสภาเทศบาล  
นายเดชา  ประชุมแดง      ได้หารือต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการส่งหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ 
   ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลเน่ืองจากแต่ละท่านอยู่คนละที่จึงขอให้ประธานสภา 
                                     เทศบาลน าหารือในที่ประชุม 

- สมาชิกสภาเทศบาลได้หารือกันอย่างกว้างขวางและให้ประธานสภาเทศบาลได้สรุป
เพื่อปฏิบัติต่อไป 

ประธานสภาฯ  ได้สรุปและหารือเป็นมติที่ประชุมดังนี้ 
มติท่ีประชุม  มีมตเิอกฉันท์ ในการส่งหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ให้กับสมาชิกสภาเทศบาล 

ให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯประสานเบื้องต้นทางโทรศัพท์ก่อนแล้วจัดเจ้าหน้าที่น าส่งเอกสาร
ตาม  หากเป็นกรณีที่อยู่ไกลไม่สามารถน าส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง   
ให้ประธานสภาเทศบาล พิจารณาสั่งการอีกคร้ังหนึ่ง 

ประธานสภาฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้มีสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านได้สอบถามเกี่ยวกับการแต่ง 
กายมาประชุมเน่ืองจากเป็นสมาชิกสภาสรรหา แต่ละท่านมีต้นสังกัดไม่เหมือนกันจึง
หารือเร่ืองการแต่งกายเพื่อปฏิบัติต่อไป 

มติท่ีประชุม  มีมตเิห็นชอบให้แต่งกายสุภาพมาร่วมประชุม   
นายชนายุส   โพธิ์แก้ว ได้หารือที่ประชุมในเร่ืองสถานที่ท างานของสมาชิกสภาเทศบาลว่าเทศบาลได้ 

มีการจัดเตรียมไว้ให้หรือไม่ 
นายอุทัย  เกษมทาง นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะด าเนินการจัดเตรียม 

ไว้ให้ 
ท่ีประชุม  รับทราบ  
เลขานุการสภาฯ  ได้หารือต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานการประชุมจะพิมพ์หรือเขียนก่อนส่งสมาชิก 

สภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ  ได้สรุปจากการหารือที่ประชุมให้พิมพ์ก่อนส่งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมตรวจสอบ      
นายเดชา  ประชุมแดง ได้หารือต่อประธานสภาฯในการอภิปรายให้ปฏิบัติอย่างไรจากให้ยืนหรือนั่ง 
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ประจ าที่แล้วอภิปราย 
ประธานสภาฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมในการอภิปรายให้ปฏิบัติตามหมวด 5  ข้อ  63  คือ  ยืนอภิปราย 
ประธานสภาฯ  ได้สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ว่ามีเร่ืองจะหารือต่อที่ประชุมอีกไหม  ปรากฏว่า 

ไม่มี  ประธานสภาจึงได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้ร่วมมือกันท าให้การ
ประชุมส าเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมายของทางราชการและเทศบาลสามารถปฏิบัติงานได้
ครบตามองค์ประกอบต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา 17.30  น. 

    (ลงชื่อ)  จ่าเอก                                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                   (บรรจบ   อภัยจิตต์) 
                             เลขานุการสภาเทศบาล 
 

- ได้ตรวจสอบแล้ว 
    (ลงชื่อ) 
      (นายพีรวัฒน์   พิมพ์สอน) 
    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

-  ได้ตรวจสอบแล้ว 
(ลงชื่อ) 

     (นายวันชัย    บุญทอง) 
         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

-  ได้ตรวจสอบแล้ว 
(ลงชื่อ)  พ.ต.อ. 

      (ทรงศักดิ์   ศรีบุตตะ) 
         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
            (ลงชื่อ)   
     (นายวีระชัย   มะลิวัลย์) 
                   ประธานสภาเทศบาล 


