
 

 

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 /2557 

วันที่  27  สิงหาคม  2557 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

 
ผู้มาประชุม  

ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายธนเสฏฐ ์   ง้าวทอง สมาชิกสภาเทศบาล ธนเสฏฐ์    ง้าวทอง  
2. นายเสน่ห์    บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาล เสน่ห์    บุญศรี  
3. นายเดชา    ประชุมแดง สมาชิกสภาเทศบาล เดชา    ประชุมแดง  
4. นายเมริน   สายดวง สมาชิกสภาเทศบาล เมริน   สายดวง  
5. นายธนายุส    โพธิ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ชนายุส    โพธิ์แก้ว  
6. นางจันทิมา   อินศร สมาชิกสภาเทศบาล จันทิมา   อินศร  
7. นายสันต์ชัย   พุทธบุญ รองประธานสภาฯ สันต์ชัย   พุทธบุญ  
8. นายสุเมธ   อ าภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุเมธ   อ าภรณ์  
9. นายวีระชัย   มะลิวัลย ์ ประธานสภาเทศบาล วีระชัย   มะลิวัลย ์  
10. นายวันชัย   บุญทอง สมาชิกสภาเทศบาล วันชัย   บุญทอง  
11. จ่าเอก  บรรจบ   อภัยจิตต์ ปลัดเทศบาล จ่าเอก  บรรจบ   อภัยจิตต์  

 

ผู้ลาประชุม , ผู้ขาดประชุม  

ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์  ศรีบุตตะ สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 
2. นายพีรวัฒน์  พิมพ์สอน สมาชิกสภาเทศบาล - ไม่มา 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางแก้วสวรรค์   ฤทธิ์เปี่ยม ผู้อ านวยการกองคลัง แก้วสวรรค์   ฤทธิ์เปี่ยม  
2 นายพิบูลชัย          ศรีเข้ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา พิบูลชัย          ศรีเข้ม  
3 นายอนันต์            ศรีรักษา รองนายกเทศมนตรี อนันต์            ศรีรักษา  
4 นายอุทัย               เกษมทาง นายกเทศมนตรี อุทัย               เกษมทาง  
5 นายพิเชษฐ์          วิเศษรอด เลขานุการนายกเทศมนตรี พิเชษฐ์          วิเศษรอด  
6 นายประสาร         แพงศรี รองนายกเทศมนตรี ประสาร         แพงศรี  
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ผู้เข้าร่วมประชุม(ต่อ) 

ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
7 นางดวงพร            ธานี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดวงพร            ธานี  
8 สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม หัวหน้าฝ่ายปกครอง สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม  
ผู้เข้าฟังการประชุม 

ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางอรุณศรี   เข็มนาถ ผู้เข้าร่วมประชุม อรุณศรี   เข็มนาถ  
2 นายกอง    รองเมือง ผู้เข้าร่วมประชุม นายกอง    รองเมือง  
3 นางพรรณี  วรรณวงษ์ ผู้เข้าร่วมประชุม พรรณี  วรรณวงษ์  

 
   เวลา 09.30 น. สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมมาพร้อม  ณ ห้องประชุม  เลขานุการสภาแจ้งต่อ
ประชุมสภาและเชิญประธานสภา น าจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  น าสวดมนต์ไหว้พระเสร็จประธานและสมาชิก
นั่งประจ าที่   เลขานุการสภา อ่านประกาศเรียกประชุม  เสร็จแจ้งระเบียบวาระการประชุมและแจ้งประธานสภา
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
  เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานสภาจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  กล่าวต้อนรับสมาชิก  ผู้บริหารและผู้เข้าฟังการประชุมและแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาปรับปรุง 

เว็ปไซต์ของเทศบาล      
ที่ประชุม            รับทราบ 
ส.ท.เดชา  ประชุมแดง    ขอหารือเร่ืองการส่งส าเนารายงานการประชุมและหนังสือต่างๆเน่ืองจากอยู่ไกลเกรงว่าจะ
         ได้รับไม่ทันเวลา 
ประธานสภาฯ  ให้ฝ่ายเลขานุการ เฉพาะกรณีของ ส.ท.เดชา  ประชุมแดง  ให้ส่งทางไปรษณีย์และส าเนาให้ 

ประธานสภาฯ  เพื่อฝากเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ไปอ าเภอเขมราฐน าส่งให้อีกทางหนึ่ง 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา  คร้ังแรก  เมื่อวันที่  14  ส.ค. 2557 
ประธานสภาฯ       ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ ส.ท. ได้ตรวจดูนั้นได้ให้คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วหาก ส.ท. จะขอแก้ไขก็เชิญได้ 
ส.ท.จันทิมา   อินศร   ขอให้แก้ไขการลงลายมือชื่อไม่ต้องมีค าน าหน้า ยกเว้น ยศและหน้า 4 นายเสน่ห์   บุญศรี   
     ข้อความ “เป็นผู้รับรองและไม่การเสนอชื่อเพิ่มอีก”   แก้ไขเป็น  “เป็นผู้รับรองและไม่มีการ   
                   เสนอชื่อเพิ่มอีก”(ตกค าว่า มี) และหน้า 6   มติที่ประชุม ข้อความ “มีมติเอกฉันท์   อนุมัติให้         
      นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2558  ไม่ทันภายใน   
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      15  ส.ค. ได้  11  เสียง (ประธานงดออกเสียง) แก้ไขโดยขอให้เพิ่มค าว่า “ขยายเวลาการ   
      เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558” 
มติที่ประชุม   อนุญาตให้แก้ไขได้เอกฉันท์  9 เสียง (ประธานงดออกเสียง,ลา 1 คน ,ไม่มา  1คน ) 
ประธานสภาฯ  สอบถามกรณีแก้ไขรายงานการประชุม  ปรากฏว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการ

ประชุมหรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  เอกฉันท์ 9 เสียง(ประธานงด,ลา 1 คน,ไม่มา 1 คน) 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองที่เสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ  3.1.ด้วยนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.

2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  ม.48 และตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการ
 ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2554 ข้อ123 จึงเรียนเชิญ 
 นายกฯได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมต่อไป 

นายกเทศมนตรี  ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมโดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  ข้อ 1 จะบริหารงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบล ตาม พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ.2596 และ

แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ม.50,ม.51  และตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่  อปท.พ.ศ.2542  ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและมีส่วนร่วม 

  ข้อ 2  จะบริหารงานและด าเนินการภายใต้กรอบนโยบายดังต่อไปนี้ 
   1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2.ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   3.การจัดระเบียบชุมชน,การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   4.การมีส่วนร่วมของประชาชนและความสัมพันธ์กับชุมชน 
   5.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   6.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.การพัฒนาการเมืองและการบริหารองค์กร 

ข้อ 3 จะบริหารงานให้เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 รายละเอียดตามส าเนานโยบายที่มอบให้ ส.ท.ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว 

ประธานสภาฯ   ได้สอบถามสมาชิกสภาว่ามีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับนโยบายของนายกเทศมนตรี
หรือไม่ เพื่อนายกจะได้พิจารณาตอบต่อไป ซึ่งมีสมาชิกสภาฯสอบถามและอภิปรายพอสมควร   
หลังจากนั้น  ได้เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจ้งต่อที่ประชุม  

นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจ้งข้อซักถามและแสดงความขอบคุณ ส.ท.ที่ให้ข้อคิดเห็นโดยจะน าไปปรับปรุงนโยบายและ
การบริหารต่อไป 
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3.2.เร่ืองอื่นๆ 

ประธานสภาฯ   ด้วยมี ส.ท. นายเมริน  สายดวง ได้ยื่นกระทู้ถามนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับเร่ืองการสอบแข่งขัน  
            พนักงานเทศบาล 2557 จึงขอเชิญ ส.ท.เมริน  สายดวง ถามได้ 
นายเมริน  สายดวง  ได้ต้ังกระทู้ถามนายกเทศมนตรี  เกี่ยวกับการสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานเทศบาล  
           จ านวน 3 ข้อ คือ 
  1.งบประมาณจากรายรับ  ที่ตั้งไว้จ านวน 40 % เกินหรือไม่ 
  2.สถานศึกษาใดออกข้อสอบ  ตรวจข้อสอบที่ใด 
  3.บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีตอบกระทู้ 
นายกเทศมนตรี  ได้ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ 
  1. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 40  
  2. ม.บรูพาเป็นหน่วยงานกลางในการออกข้อสอบ  ตรวจข้อสอบและประมวลผลข้อสอบ 
  3. บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองศรีไคไม่ได้เป็นกรรมการร่วม 
ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 
นายธนายุส    โพธิ์แก้ว      ได้ขอให้ประธานสภาฯประชาสัมพันธ์ระเบียบสภาฯ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับ

ให้ประชาชน เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและสอบถามเร่ืองสถานที่
 ท างานสภา 

ประธานสภาฯ  ได้แจ้งว่าได้มีการงประชาสัมพันธ์ตามระเบียบสภาฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ ส่วนสถานที่ท างาน ทราบว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ   ต่อไปจะ
มอบหมายให้ ส.ท. ทุกท่านได้ดูแลแต่ละหมู่บ้าน โดยเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  มี 11 หมู่บ้าน 
 ส.ท. 11 ท่าน ประธานสภาฯ ดูภาพรวมทั้งหมดขอให้เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมตามที่
มอบหมาย 

เลขานุการฯ  ได้แจ้งหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
  1.บ้านค้อ  ม.1     ผู้รับผิดชอบ  นายสันต์ชัย   พุทธบุญ 
  2.บ้านแขม ม.2    ผู้รับผิดชอบ  นางจันทิมา    อินศร 
  3.บ้านศรีไคตก ม.3   ผู้รับผิดชอบ  นายวันชัย       บุญทอง 
  4.บ้านศรีไคออก ม.4  ผู้รับผิดชอบ  นายสุเมธ        ค าภรณ์ 
  5.บ้านแมด  ม.5    ผู้รับผิดชอบ  นายเสน่ห์       บุญศรี 
  6.บ้านมดง่ามเหนือ ม.6   ผู้รับผิดชอบ  นายธนเสฏฐ์    ง้าวทอง 
  7.บ้านโนนงาม  ม.7  ผู้รับผิดชอบ  นายเมริน         สายดวง 
  8.บ้านอุดมชาติ ม.8     ผู้รับผิดชอบ  พ.ต.อ.ทรงศักดิ์  ศรีบุตตะ 
  9.บ้านมดง่ามใต้ ม.9  ผู้รับผิดชอบ  นายพีรวัฒน์  พิมพ์สอน 
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10.บ้านดอนบาก ม.10     ผู้รับผิดชอบ  นายเดชา  ประชุมแดง 
  11.บ้านโคกเจริญ  ม.11   ผู้รับผิดชอบ  นายชนายุส    โพธิ์แก้ว 
ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ    ขอนัดหมายที่ประชุมในการประชุมคร้ังต่อไป  เป็นวันที่ 12 กันยายน 2557  เวลา 10.00 น. เป็นต้น
  ไป และขอให้เลขานุการแจ้งผู้ไม่มาประชุมการทราบ   ขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
     

                          จ่าเอก                                                      เลขานุการสภาฯ 
   (บรรจบ     อภัยจิตต์) 

ผู้บันทึก 
 

-   ได้ตรวจสอบแล้ว 
 

(ลงชื่อ)   
      (นายพีระวัฒน์  พิมพ์สอน) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

- ได้ตรวจสอบแล้ว 
(ลงชื่อ) 

     (นายวันชัย    บุญทอง) 
         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

-  ได้ตรวจสอบแล้ว 
(ลงชื่อ)  พ.ต.อ. 

       (ทรงศักดิ์   ศรีบุตตะ) 
          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

              (ลงชื่อ)   
     (นายวีระชัย   มะลิวัลย์) 
                   ประธานสภาเทศบาล 


