
 
 

 

  สำเนาบันทึกรายงานการประชุม 
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 
วันพุธที่ 29 กันยายน ๒๕๖4 เวลา 09.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม 
    ผู้มาประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อตัว  -  ชื่อสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายลิน นันสีบุตร ประธานสภาเทศบาล ลิน              นันสีบุตร 
2 นายนัฐวุฒ ิ ไชยเสือ รองประธานสภาเทศบาล นัฐวุฒิ          ไชยเสือ 
3 นายจันทร์เพชร อุ่นกลม สมาชิกสภาเทศบาล จันทร์เพชร    อุ่นกลม 
4 นายทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ทวีศักดิ์         แก้วจันทร์ 
5 นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล บุญเริ่ม         สวุรรณเพ็ชร 
6 
7 

นายพัฒนชัย 
นายภคพล 

จุลพรหม 
จังตระกูล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

พัฒนชัย        จลุพรหม 
ภคพล          จังตระกูล 

8 นายมานิส คัณทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล มานิส           คัณทักษ์  
9 นายมีชัย อินอุเทน สมาชิกสภาเทศบาล มีชัย             อินอุเทน 

10 นายสว่าง ไชยต้นเทือก สมาชิกสภาเทศบาล สว่าง            ไชยต้นเทือก 
11 นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์ สมาชิกสภาเทศบาล สัมฤทธิ์         อุดมเดชาเวทย์ 
12 นายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล อนุวัฒน์        ยะสานติทิพย์ 
13 นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา นวรัตน์         ลิจว้น 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
      1. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม 
    2. นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม 
  3. นายสิทธิชัย  วงค์วันดี   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม 
  4. นายสมบูรณ์  ผ่านสำแดง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม 
  5. นายยุทธศักดิ์   สุขวิพัฒน์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม 
  6. ว่าที่ร้อยโทวิรุจน์    ไชยสัตย์  รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม 

7. นางอักษร    แก้วจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นางกรกมล   ณัฐวรนันท์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
9. นางสาวธาริณ ี  เครือวาคำ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
10. พันจ่าเอกเบญจรงค์   นราศรี   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
11. นางสาวพายรินทร์   พุทธรักษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
12. นายศุภชัย   ทิพประมวล  นิติกร 

      13. นางสาวจิราธร   แสงอรุณ นักพัฒนาชุมชน 
14. นายภาคภูมิ   หงษส์ิงห์  วิศวกรโยธา 

      15. นายเจ้าพระยา    มณีปกรณ์ นักทรัพยากรบุคคล 
      16. นางสาวช่อลดา   อนุญาหงษ์  นักประชาสัมพันธ์ 
      17. นายพีรพงษ์   ประเสริฐสังข์     นักการ 
 
                                                                                                                             /เมื่อถึง... 
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      เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. เลขานุการสภาเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมจึงเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุม และกล่าวเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายลิน นันสีบุตร      - เนื่องจากเทศบาลตำบลศรีสงครามได้รับจัดสรรเงินงบประมาณมาท้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภา           2564 จึงนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงครามเป็นการเร่งด่วน เพ่ือขอความเห็นชอบ 
        ในการโอนเงินและกันเงินต่อไป ตามท่ีได้แจ้งในหนังสือนัดแล้ว  
ที่ประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน  
ประธานสภา ขอให้สมาชิกสภาได้ตรวจรายงานและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
  ศรสีงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 17 กันยายน 2564  
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภา  จำนวน 2 รายการ และโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่ม จำนวน 1 รายการ   
  (อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
  โดยการโอนเพ่ิมโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย 
  เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น)   
  3.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองช่าง  
  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 1 รายการ  
  ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ตั้งไว้ 95,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัด 
   คอนกรีตไฟฟ้า ขนาด 2,000 วัตต์ 220 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง   
  (โอนลดจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  
  - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  
    คงเหลือก่อนโอน 81,030 – 80,000 คงเหลือ 1,030 บาท  
  - เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล  
    คงเหลือก่อนโอน 88,470 – 15,000 คงเหลือ 73,470 บาท)  
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)              

ประธานสภา        3.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน จำนวน 1 รายการ 
โครงการขยายผิวจราจรปากซอยเทศบาล 6/8 (ฝั่งถนนศรีสงคราม -ท่าแร่) ตั้งไว้ 
42,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ยาว 60 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 60 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทถ -2-204 และแบบ 
กองช่างเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด  
(โอนลดจากแผนงานการพานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ 
ค่าจ้างเหมาบริการ คงเหลือก่อนโอน 43,020 – 42,700 คงเหลือ 320 บาท) 

         มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม       เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                  เห็นชอบ           11 เสียง  
                  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
ประธานสภา        3.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่มในกองช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 1 รายการ 
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน (ข้างอาคารที่จอดรถขยะ) คงเหลือก่อนโอน 0 บาท 
ขออนุมัติโอนเพิ่ม 577,600 บาท รวมเป็นเงิน 577,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร   
สูง 4.80 เมตร ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด  
(โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
 - ค่าจ้างเหมาบริการ คงเหลือก่อนโอน 30,050 – 30,000 คงเหลือ 50 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
   คงเหลือก่อนโอน 55,360 – 55,000 คงเหลือ 360 บาท 
โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
 - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คงเหลือก่อนโอน 31,539 – 31,000  
   คงเหลือ 539 บาท 
โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
 - เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน คงเหลือก่อนโอน 34,730 – 34,000 คงเหลือ 730 บาท 
โอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 - ค่าจ้างเหมาบริการ คงเหลือก่อนโอน 23,220 – 23,000 คงเหลือ 220 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
   คงเหลือก่อนโอน 32,800 – 32,000 คงเหลือ 800 บาท 
 
 

/โอนลดจาก... 
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โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
 - ค่าจ้างเหมาบริการ คงเหลือก่อนโอน 38,180 – 38,000 คงเหลือ 180 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
   คงเหลือก่อนโอน 29,550 – 29,000 คงเหลือ 550 บาท 
โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ  
 - ค่าจ้างเหมาบริการ คงเหลือก่อนโอน 51,840 – 51,000 คงเหลือ 840 บาท 
โอนลดจากแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็ง
ชุมชน  
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมท้องถิ่น คงเหลือก่อนโอน 20,000 – 20,000  
   คงเหลือ 0 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาล 
   คงเหลือก่อนโอน 30,000 – 30,000 คงเหลือ 0 บาท 
โอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 - โครงการกีฬาและนันทนาการ คงเหลือก่อนโอน 15,000 – 14,600 คงเหลือ 400 บาท 
โอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ คงเหลือก่อนโอน 60,000 – 60,000 
   คงเหลือ 0 บาท 
 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัดศรีสมบูรณ์  
   คงเหลือก่อนโอน 50,000 – 50,000 คงเหลือ 0 บาท 
 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนต้านยาเสพติด  
   คงเหลือก่อนโอน 30,000 – 30,000 คงเหลือ 0 บาท 
 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ของคณะกรรมการหมู่บ้านและ 
   ประชาชนหมู่ที่ 1, 4, 6, 7 และหมู่ที่ 8 คงเหลือก่อนโอน 50,000 – 50,000  
   คงเหลือ 0 บาท 
มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 

ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   
       ประธานสภา          (อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
                                   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
                                   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
                                   สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี)  
  1. ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวนเงิน 95,000 บาท  
  2. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน (ข้างอาคารที่จอดรถขยะ) จำนวนเงิน 577,600 บาท 

/3.โครงการ... 
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 3. โครงการขยายผิวจราจรปากซอยเทศบาล 6/8 (ฝั่งถนนศรีสงคราม-ท่าแร่)   
                                      จำนวนเงิน 42,700 บาท  
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  
ทีป่ระชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ กระผม มีเรื่องที่จะแจ้งทีป่ระชุม จำนวน 2 เรื่อง  
นายกเทศมนตรี 1.ฝ่ายบริหารขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบในการโอนเงินและ 
  กันเงินงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ เนื่องจากเทศบาลตำบลศรีสงครามได้รับจัดสรร 
  งบประมาณมาท้ายปีงบประมาณพ.ศ.2564 และถึงแม้ว่า เทศบาลตำบลศรีสงครามได้ตั้ง  
  งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งไว้ 56,000,000 บาท แต่ได้รับ  
  จัดสรรจริงประมาณ  52 ,000,000บาท แต่ก็สามารถดำเนินการตามโครงการ 
  ครบทุกโครงการ เพราะเทศบาลตำบลศรีสงครามใช้งบประมาณได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า  

  2.เทศบาลตำบลศรีสงครามได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  เพ่ือใช้ในการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก (เส้นคุ้มโคราช - ชลประทาน) จำนวน สี่ล้านกว่าบาท 
   และก่อสร้างโดมริมแม่น้ำสงคราม จำนวน ห้าล้านกว่าบาท ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
  คาดว่าจะดำเนินการขอสนามเด็กเล่นของบ้านปากอูน หมู่ที่ 4 และบ้านปากอูน หมู่ที่ 7 
  ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์ กระผม มีเรื่องที่จะแจ้งทีป่ระชุม จำนวน 2 เรื่อง  
รองนายกเทศมนตรี 1.ตามที่เทศบาลตำบลศรีสงครามดำเนินการเปิดใช้สนามฟุตซอลหญ้าเทียม เมื่อวันที่  1  
  กันยายน 2564 และได้รับการตอบรับจากประชาชนทั้ งในเขตและนอกเขตพ้ืนที่  
  เป็นอย่างดี โดยส่วนมากจะใช้บริการในช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น. ซึ่ง ณ ตอนนี้มีรายได้ 
  รวมประมาณ สองหมื่นกว่าบาท แต่ยังมีรายจ่ายที่ เกี่ยวข้อง เช่น ค่าตาข่ายที่ชำรุด 
  เสียหาย ค่าล็อกเกอร์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น และ 
  ที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ กระผมอยากเสนอให้ดำเนินการจัดทำเป็นศูนย์กีฬาของอำเภอ 
  ศรีสงคราม โดยมีเครื่องออกกำลังกายต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย  
  ของประชาชน  
  2.มีเรื่องชวนคิดชวนคุยในเรื่องของสตรีทฟู๊ด, ตลาดโต้รุ่ง และพ้ืนที่บริเวณลานปลา   
  ในวันนี้จึงพูดเป็นประเด็นไว้ก่อนในอนาคตจะได้ขอความเห็นกันต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสิทธิชัย วงค์วันดี กระผม มีเรื่องที่จะแจ้งทีป่ระชุม จำนวน 3 เรื่อง  
รองนายกเทศมนตรี 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม แจ้งให้เทศบาลตำบลศรีสงครามไปรับโล่รางวัล 
  มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ (ตลาด 5 ดาว) ในวันที ่30 กันยายน 2564 
 
 

/2.ถ้าหาก...  
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  2.ถ้าหากสถานการณ์โควิด 19 เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว กระผมอยากให้มีการจัดการแข่งขัน 
  กีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามฟุตซอลหญ้าเทียมของเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยให้แต่ละ 
  หมู่บ้าน แต่ละชุมชน ดำเนินการแข่งขันในหลากหลายชนิดกีฬา ซึ่งอาจจะแบ่งการแข่งขัน 
  ตามรุ่นอายุก็ได้ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด                      
 3.ด้วยโรงพยาบาลศรีสงครามกำลังดำเนินการก่อสร้างตึกรักษาผู้ป่วยใหม่ เมื่อดำเนินการ  
  เสร็จแล้ว จะทำให้มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้กระผมขอเสนอ 
  ปรับปรุงลานสุขภาพ เช่น ภูมิทัศน์ ร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์หรือสร้าง 
  แลนด์มาร์คบริเวณท่ีก่อสร้างโดมริมน้ำแม่สงครามด้วย  

ที่ประชุม รับทราบ 
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน ดิฉัน มีเรื่องที่จะแจ้งทีป่ระชุม จำนวน 1 เรื่อง  
ปลัดเทศบาล/ 1.ด้วยเทศบาลตำบลศรีสงครามจะดำเนินการจัดทำโครงการเพ่ือดูแลรักษาสุขภาพ 
เลขานุการสภา ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานทุกคน โดยส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายทุกวันพุธ  
    ณ สนามฟุตซอลหญ้าเทียมของเทศบาลตำบลศรีสงคราม และออกกำลังกายตามสภาพที่ท่าน 
  สะดวก โดยจะมีการประเมินสุขภาพก่อนและหลังการออกกำลังกาย โดยชั่งน้ำหนักและ 
  วัดรอบเอว ซึ่งจะเริ่มโครงการในปีงบประมาณ 2565 ขอให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในโครงการ 
  ดังกล่าวด้วย  
ที่ประชุม รับทราบ 
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม ขอให้ฝ่ ายบริหารดำเนินการซ่อมแซมปรับระดับถนนหลังโรงเรียนบ้านปากอูน  
สมาชิกสภา   (ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเบ็ญ) เนื่องจากต่างระดับกัน อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กนักเรียนได ้    
นายกเทศมนตรี กระผมจะได้มอบหมายกองช่างเข้าดำเนินการต่อไป 
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกชุก ทำให้เกิดวัชพืชตามไหล่ทางลามมาถึงท้องถนน อาคาร และ 
  บ้านร้างต่าง ๆ หรือพ้ืนที่ที่เจ้าของไม่อยู่ จึงขอให้ฝ่ายบริหารดำเนินการด้วย    
นายกเทศมนตรี กระผมจะได้มอบหมายส่วนราชการที่เก่ียวข้องดำเนินการสำรวจและกำจัดวัชพืชต่อไป  
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม ตามที่มีการดำเนินการก่อสร้างเพ่ือขยายถนนบริ เวณวัดศรีสมบู รณ์  ทำให้ เกิด 
  ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ จึงขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการทำความสะอาดด้วย    
นายกเทศมนตรี การดำเนินการก่อสร้างเพ่ือขยายถนนบริเวณวัดศรีสมบูรณ์นั้น เป็นช่วงที่กำลังดำเนินการ  
  ก่อสร้าง ถ้าการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อไร กระผมจะให้ผู้รับจ้างเร่งทำความสะอาด 
  ในพ้ืนที่โดยเร็ว  
นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร ขอนำเรียนสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ชาวบ้านปากอูน หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา ที่บ้านถูกไฟไหม้ เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร      
นายกเทศมนตรี กระผมได้มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการสำรวจความเสียและให้ความ 
  ช่วยเหลือแล้วครับ  
ประธานสภา  มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 
   ประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
   ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ บัดนี้ 
 
 
 
 
 

/ปิดประชุม... 
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                                             ปิดประชุม เวลา ๑0.30 น.      
                             

 
                                      (ลงชื่อ)      เจ้าพระยา มณีปกรณ ์       ผู้บันทึกการประชุม 
                                                 (นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์) 
                                                    นักทรัพยากรบุคคล 
 
 

 
                                      (ลงชื่อ)          นวรัตน์ ลิจว้น              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวนวรัตน ์ลิจ้วน) 

                                             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม    
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 กันยายน ๒๕๖4 เห็นว่าถูกต้องเรียบร้อย จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน 
 
  
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)            ภคพล จังตระกูล                ประธานกรรมการ 
                                                       (นายภคพล จังตระกูล) 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)         สัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์            กรรมการ 
                                                    (นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์) 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)            จันทร์เพชร อุ่นกลม             กรรมการ/เลขานุการ 
                                                       (นายจันทร์เพชร อุ่นกลม) 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)               ลิน นันสีบุตร                   ผู้รับรอง 
                                                          (นายลิน นันสีบุตร) 
                                               ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


