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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ ๒  ประจ าปี 25๖๐ 

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน  25๖๐ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

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

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

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

๑ นายอุทัย  เกษมทาง นายกเทศมนตรี อุทัย  เกษมทาง  
๒ นายพิเชษฐ์  วิเศษรอด เลขานุการนายกเทศมนตรี พิเชษฐ์  วิเศษรอด  
๓ นายประสาร   แพงศรี รองนายกเทศมนตรี ประสาร   แพงศรี  
๔ นายอนันต์   ศรีรักษา รองนายกเทศมนตรี อนันต์   ศรีรักษา  
๕ จ่าเอกศุภัช  อภัยจิตต์ ปลัดเทศบาล จ่าเอกศุภัช  อภัยจิตต์  
๖ น.ส.สุจิตรา  สองสี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ สุจิตรา  สองสี  
๗ นางแก้วสวรรค์ อริยะรุ่งเรืองกุล ผอ.กองคลัง แก้วสวรรค์ อริยะรุ่งเรืองกุล  
๘ นายสุภวุฒิ  ยิ่งยืน ผอ.กองช่าง สุภวุฒิ  ยิ่งยืน  
๙ น.ส.กิตติมา   แก้วอุดม หัวหน้าส านักปลัด กิตติมา   แก้วอุดม  

๑๐ นายสมใจ  สุวรรณติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมใจ  สุวรรณติ  
๑๑ นายพิบูลชัย   ศรีเข้ม ผอ. กองการศึกษา พิบูลชัย   ศรีเข้ม  
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เวลา  ๐๙.๐๐ น.   สมาชิกสภาเทศบาล มาพร้อมกัน  จ านวน  ๗  ท่าน ณ ที่ประชุมสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม นั่งประจ าที่ และเชิญ
ประธานสภาฯ จุด ธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย น าสวดมนต์ไหว้พระ และอ่าน
ประกาศเรียกประชุม  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เชิญประธานสภาเทศบาล
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม    

ประธานสภาฯ  กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อมกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวารระการประชุม  ดังนี้ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   แจ้งต่อที่ประชุมในกรณีมีสมาชิกสภาเทศบาล ราย นางมาลา   ศรีดาโคตร 

ขอลาป่วย  ในวันนี้เนื่องจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่สามารถมาร่วม 
ประชุมสภาได้  ประธานสภาฯ ได้อนุมัติการลาในใบลาป่วยที่ยื่นมาเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 25๖๐  เมื่อวันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ   ให้เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 25๖๐  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลจะได้ 
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมโดยละเอียดก่อนที่จะมีการ 
รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ 

เลขานุการสภาฯ   ได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครบถ้วนตามระเบียบวาระการ 
   ประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาลได้ อ่าน และฟัง รายงานการประชุม และได้ร่วมกัน
พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวโดยละเอียดแล้ว  ไม่มีการแก้ไขข้อมูล 

ประธานสภา   ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมฯ  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล

เมืองศรีไค สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 25๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
    ๔.๑ ญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
   ต าบลเมืองศรีไค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
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ประธานสภา   เนื่องจากนายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไคได้เสนอญัตติ เรื่อง รายงานผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ประจ าปี พ.ศ.  
   ๒๕๕๙  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ได้รับทราบผลการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ประจ าปี ๒๕๕๙  ให้เลขานุการสภา  

ชีแจงรายละเอียดและระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้องให้สภาเทศบาล 
ได้รับทราบ ต่อไป  

เลขานุการสภา   เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  โดยแผนพัฒนาสามปีให้
   จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี   
    กระทรวงมหาดไทยจึงได้พิจารณาการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านมา  เห็นว่าห้วงระยะเวลาการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งพระราชฤษฎีกาว่าด้วยการ 
   บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑  ก าหนดให้  
   แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี  และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
    ดังนั้น  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙โดยมีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับการเสนอญัตติ ในครั้งนี ้ 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 
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ประธานสภา   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคมีข้อสงสัยที่จะสอบถามในเรื่อง 
   ของระเบียบ กฎหมาย ที่ฝ่ายเลขาได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาหรือไม่  เชิญสอบถามได้ 
ที่ประชุม   ที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยที่จะสอบถามเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
ประธานสภา   ถ้าไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ต่อไป 
เจ้าหน้าที่   เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจง 
   รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

ต่อสภาเทศบาลโดยละเอียดรายละเอียดตามเอกสารการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  ที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาเทศบาลแล้ว 

ประธานสภา   กล่าวขอบคุณ  และสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่ามีข้อสงสัยที่จะสอบถาม 
   ในประเด็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ที่เสนอ 
   ต่อที่ประชุมสภาในวันนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีข้อสงสัยที่จะสอบถาม 
ประธานสภา   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเก่ียวกับ 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในครั้งนี้เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
   ต่อไปจะ ขอมติที่ประชุมในการรับทราบผลการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
   เมืองศรีไค  ประจ าปี ๒๕๕๙  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
   เมืองศรีไค  ประจ าปี ๒๕๕๙ 
    รับทราบ  จ านวน    ๖ เสียง 
    ไม่รีบทราบ จ านวน    - เสียง 
    งดออกเสียง จ านวน    ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา   สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่ามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆ อีก 
   หรือไม่   
นายกเทศมนตรี   กล่าวขอบคุณสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ที่ได้มีมติในการรับทราบผล 
   การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ประจ าปี ๒๕๕๙  เนื่องจาก 
   แผนพัฒนาเทศบาลนั้น  มีความส าคัญและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลต าบล 
   เมืองศรีไค  ต่อไป 
ประธานสภา   กล่าวขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  
   และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ที่มาร่วมประชุมในวันนี้  และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุม เวลา  ๑๑.๔๒  น. 

 
     (ลงชื่อ)  สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ( วรุธฒิพงษ์   ทัดเทียม ) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
 



 

หน้า 5 จาก ๕ หน้า  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่.......เดือน............................พ.ศ. 25๖๐ 

 
 
     (ลงชื่อ)       วันชัย   ศรีธัญ 
                (นายวันชัย   ศรีธัญ) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)      เคียงฟ้า   รุ่งเรือง           
                (นางเคียงฟ้า   รุ่งเรือง) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)      มาลา   ศรีดาโคตร      
               ( นางมาลา   ศรีดาโคตร ) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
       สภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  สมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่...............เดือน................................พ.ศ. 
25๖๐ 
 
 
     (ลงชื่อ)      เดือนเพ็ญ  ไชยกุล   
             ( นางสาวธภัฏ   พิศาลปารกุล ) 
                   ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 


