
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑  หน้า 1 จาก ๗ หน้า  
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ ๒  ประจ าปี 25๖๑ 

วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน 2๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

*******************  
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวธภัฎ  ไชยกุล ประธานสภาเทศบาล ธภัฎ  ไชยกุล  
๒ นายศักดิ์ชัย  บุญตา รองประธานสภาเทศบาล ศักดิ์ชัย  บุญตา  
๓ นายเกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์  
๔ นายใหม่  ค าประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล ใหม่  ค าประเสริฐ  
๕ นางดวงพร  ธานี สมาชิกสภาเทศบาล ดวงพร  ธานี  
๖ นายวันชัย   ศรีธัญ สมาชิกสภาเทศบาล วันชัย   ศรีธัญ  
๗ นางเคียงฟ้า  รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เคียงฟ้า  รุ่งเรือง  
๘ สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม เลขานุการสภา สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม  

 
ผู้ลาประชุม    จ านวน   ๑   คน  ( ส.ท.มาลา  ศรีดาโคตร ) 
ผู้ขาดประชุม    จ านวน   -    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ น.ส.กาญจน์สุดา  แก้วอุดม หัวหน้าส านักปลัด กาญจน์สุดา  แก้วอุดม  
๒ นายประสาร   แพงศรี รองนายกเทศมนตรี ประสาร   แพงศรี  
๓ นางจีรภัทร  วรพิมพ์รัตน์ นักวิเคราะห์ ฯ  จีรภัทร  วรพิมพ์รัตน์  
๔ นายอุทัย  เกษมทาง นายกเทศมนตรี อุทัย  เกษมทาง  
๕ จ่าเอกศุภัช  อภัยจิตต์ ปลัดเทศบาล จ่าเอกศุภัช  อภัยจิตต์  

 
เวลา  ๐๙.๐๕ น.   เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม  สมาชิก

สภาเทศบาลมาพร้อมกัน ณ ที่ประชุมแล้ว  จ านวน  ๗  ท่าน ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และ ผู้เข้าร่วมประชุม 

ประจ าที่นั่ง เชิญประธานสภาฯ จุด ธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย น าสวดมนต์      
ไหว้พระ    

เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศเรียกประชุม  แจ้งระเบียบวาระการประชุม 
และ เชิญประธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ประธานสภาฯ  ทักทายต่อที่ประชุมพร้อมกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวารระการประชุม  ดังนี้ 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑  หน้า 2 จาก ๗ หน้า  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 

๑.๑ เรื่อง การอบรมให้ความรู้แก่ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล ฯ  ซึ่งมีหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงประธานสภาเทศบาล  จ านวน  ๒  
เรื่อง  หากท่านสมาชิกสภาเทสบาลท่านใดสนใจให้ติดต่อขอรับเอกสารเพ่ือสมัครเข้า
รับการอบรมที่เลขานุการสภาเทสบาลต าบลเมืองศรีไค   

๑.๒ เรื่อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคขอลาป่วย  คือ นางมาลา 
ศรีดาโคตร  สมาชิกสภาเทสบาลต าบลเมืองศรีไค  ขออนุญาตลาป่วยโดยยื่นใบลาต่อ
ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  และประธานสภาได้อนุญาตให้ลาป่วยได้      

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 
25๖๑  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

ประธานสภา   แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม 
   อีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  
เลขานุการสภา   แจ้งแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

๑. รายงานการประชุมหน้า ๗ รายการที่  ๖ เดิม ค่าจ้างเหมาบริการ 
งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๕๐๐,๐๐ บาท โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แก้ไขเป็น 
๖.ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๕๕๐,๐๐ บาท โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

๒. รายงานการประชุมหน้า ๗  รายการที่ ๗  เดิม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๔๓๐,๐๐๐ บาท โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ แก้ไขเป็น ๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 
๖๓๐,๐๐๐ บาท โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

๓. รายงานการประชุมหน้า ๘ รายการที่ ๘ เดิม  ค่าจ้างเหมาบริการ 
งบประมาณตั้งจ่ายไว้  ๔๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ แก้ไขเป็น 
ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณตั้งจ่ายไว้  ๕๖๐,๐๐๐ บาท โอนลดเพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

๔. รายงานการประชุมหน้า ๘ รายการที่ ๙ เดิม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท โอน
ลดเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ แก้ไขเป็น ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๖๓๐,๐๐๐ บาท โอนลดเพ่ือตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 

ที่ประชุม   รับทราบ และที่ประชุมได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ของรายงานการ 
   ประชุมดังกล่าว อีกครั้ง ปรากฎว่า ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการ 
   เพ่ิมเติมรายการอื่น ๆ ในรายงานการประชุม 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑  หน้า 3 จาก ๗ หน้า  
 

ประธานสภา   ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา 
   เทศบาลต าบลเมืองศรีไค  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 25๖๑  เมื่อวันที่  
   ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค   
   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 25๖๑  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ด้วยมติ   
   ( เวลา ๐๙.๕๗ น. ) 
   รับรอง    จ านวน     ๖   เสียง   
   ไม่รับรอง   จ านวน     - เสียง   
   งดออกเสียง   จ านวน    ๑ เสียง   (ประธานสภา) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ  3.1 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ๓.๑.๑ ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนที่ท าการอ าเภอ      

วารินช าราบ โครงการแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ประธานสภา  ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน
ที่ท าการอ าเภอวารินช าราบ โครงการแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปี  ๒๕๖๑ ซึ่ งการจ่ ายเงินดั งกล่ าวเป็นไปตามมาตรา ๖๗(๘) แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาเพ่ือให้สภาเทศบาล
พิจารณาในการประชุมครั้งนี้  จึงขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดการ
ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนที่ท าการอ าเภอวารินช าราบ โครงการแห่เทียนพรรษาของ
จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี ๒๕๖๑ ต่อไป 

นายกเทศมนตรี  ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการจัดท า
ต้นเทียนพรรษาอ าเภอวารินช าราบ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๖๗(๘) แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ตามที่เทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้รับแจ้งจากนายอ าเภอวารินช าราบ
ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อ านวยการกองคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๕  เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อ าเภอวารินช าราบ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใน
เขตอ าเภอวารินช าราบ  จ่ายสมทบเงินอุดหนุนแห่เทียนพรรษาของอ าเภอวาริน     
ช าราบ  ให้กับที่ปกครองอ าเภอวารินช าราบ โดยเทศบาลต าบลสมทบแห่งละ 
๓๐,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนต าบลสมทบแห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท  เนื่องจาก
การด าเนินการดังกล่าว  เทศบาลต าบลเมืองศรีไคไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณเพ่ือ
อุดหนุนการดังกล่าว  นายกได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายรายละเอียดตามเอกสาร
ใบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมแล้ว   
จึงได้เสนอญัตติดังกล่าวมาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลในการประชุมวันนี้ 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑  หน้า 4 จาก ๗ หน้า  
 

เพ่ือขอความเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนแห่เทียนพรรษาของอ าเภอวารินช าราบ 
จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท     

หัวหน้าส านักปลัด   ชี้แจงรายละเอียดการการใช้จ่ายงบประมาณครั้งนี้  ในการด าเนินการ
จ่ายเงินอุดหนุนครั้งนี้เทศบาลต าบลเมืองศรีไคไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณดังกล่าวไว้ใน
เทศบัญญัติ จึงเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๖ โดยผู้มีอ านาจในการโอน คือ
ผู้บริหารท้องถิ่น รายละเอียดปรากฎตามเอกสารใบโอนงบประมาณที่แนบมาพร้อมนี้  
 ในการจ่ายเงินอุดหนุนในครั้งนี้เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาล  ตามมาตรา  ๖๗ ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    

ประธานสภา  กล่าวขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลที่เสนอ
ญัตติ พร้อมรายละเอียดของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในครั้งนี้  และได้สอบถามสมาชิก
สภาเทศบาล  ว่ามีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นที่จะสอบถามในเรื่องนี้หรือไม่  

ที่ประชุม  ได้ร่วมกันปรึกษาหารือถึงระเบียบและแนวทางการปฏิบัติอย่างก้วางขวาง  
ประกอบกับเลขานุการสภาได้แจ้งระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จนไม่
มีผู้ใดจะสอบถามแล้ว 

ประธานสภา  สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลอีกครั้งว่ามีประเด็นขอสงสัยที่จะสอบถามต่อที่
ประชุมหรือไม่  

  หากไม่มี  ต่อไปจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการจัดท าต้นเทียนพรรษาอ าเภอวารินช าราบ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือจ่ายให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอวารินช าราบ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการจัดท าต้น
เทียนพรรษาอ าเภอวารินช าราบ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือจ่ายให้กับที่ท าการ
ปกครองอ าเภอวารินช าราบ ด้วยมติ  ดังนี้ ( เวลา   ๑๐.๓๕  น. ) 

  เห็นชอบ  ๖ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) 
   
  ๓.๒ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๒.๑ ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑    
ประธานสภา   เนื่องจากนายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไคได้เสนอญัตติ เรื่อง รายงานผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจ าปี 
   งบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
   ได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
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   ประจ าปี ๒๕๕๙  ให้เลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดและระเบียบ กฎหมาย 
   หนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้องให้สภาเทศบาล 

ได้รับทราบ ต่อไป  
เลขานุการสภา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙โดยมีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับการเสนอ 
   ญัตติ ในครั้งนี้ ดังนี้ 

๑. ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี 

๒. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างน้อยปีละ  ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม  
เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มี
ความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ดี 

ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ

หน้าที่  ดังนี้ 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

ประธานสภา   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคมีข้อสงสัยที่จะสอบถามในเรื่อง 
   ของระเบียบ กฎหมาย ที่ฝ่ายเลขาได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาหรือไม่  เชิญสอบถามได้ 
ที่ประชุม   ที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยที่จะสอบถามเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
ประธานสภา   ถ้าไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ต่อไป 
หัวหน้าส านักปลัด  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจง 
   รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต่อสภาเทศบาลโดยละเอียดรายละเอียดตามเอกสารการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  ที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาเทศบาลแล้ว 

ประธานสภา   กล่าวขอบคุณ  และสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่ามีข้อสงสัยที่จะสอบถาม 
   ในประเด็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ที่เสนอ 
   ต่อที่ประชุมสภาในวันนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีข้อสงสัยที่จะสอบถาม 
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ประธานสภา   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเก่ียวกับ 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในครั้งนี้เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
   ต่อไปจะ ขอมติที่ประชุมในการรับทราบผลการรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ 
   เดือนเมษายน ๒๕๖๑   ขอมติที่ประชุม 
มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑   
   ด้วยมติ ( เวลา ๑๑.๑๓ น. ) 
    รับทราบ  จ านวน    ๖ เสียง 
    ไม่รีบทราบ จ านวน    - เสียง 
    งดออกเสียง จ านวน    ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 
ประธานสภา   ๓.๓ เรื่องอ่ืน ๆ  (ตามข้อ ๓๘ วรรคห้า (๓) ถ้ามี ) 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ท่านใดมี 

  ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ  เชิญเสนอได้ 
ส.ท.ศักดิ์ชัย   ปรึกษาหารือต่อที่ประชุมในเรื่องของถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านโนนงาม 
   ไปบ้านมดง่ามใต้ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อมาก  ทางสมาชิกสภาเทสบาลจะร่วมกันไปขอรับ 
   การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะน าโดย

  ท่านประธานสภา 
ส.ท.ใหม่   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคร่วมกันไปขอรับการสนับสนุน 
   งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
ส.ท.เกียรติศักดิ์   แจ้งต่อประธานสภาเรื่องคลองระบายน้ าส่งกลิ่นเหม็นเส้นทางบ้านพ่อถูทา 
   ฝากผ่านถึงฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
ส.ท.ศักดิ์ชัย    ขอให้ด าเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนลูกรังในพ้ืนที่ในช่วงนี้จะเข้า 
   หน้าฝนแล้วเกรงว่าจะไม่สามารถด าเนินการได้หากมีการท านาในพ้ืนที่แล้ว 
นายกเทศมนตรี   แจ้งต่อที่ประชุมสภาจะเร่งด าเนินการให้เมื่อมีการด าเนินการจะเชิญท่าน 
   สมาชิกสภาร่วมสังเกตการณืในการด าเนินการด้วย  
ประธานสภา  กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ที่ได้แจ้งข้อราชการที่ทาง

เทศบาลได้ด าเนินการ  และสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่ามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
หรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
หากไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ ขอปิดประชุม  

ปิดประชุม เวลา  ๑๑.๕๕  น. 
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     (ลงชื่อ)  สิบเอกวรุธฒิพงษ์   ทัดเทียม ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ( วรุธฒิพงษ์   ทัดเทียม ) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่     ๘ เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. 25๖๑ 

 
 

     (ลงชื่อ)       เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์       
                 (นายเกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
     (ลงชื่อ)      ใหม่   ค าประเสริฐ               
                (นายใหม่   ค าประเสริฐ) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
     (ลงชื่อ)          ดวงพร  ธานี  
                    (นางดวงพร  ธานี) 
                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

       สภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค     
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๑   เมื่อวันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 25๖๑ 
 
     (ลงชื่อ)       
                 ( นางสาวธภัฎ   ไชยกุล ) 
                   ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 


