
  ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๓   

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

    ผู้มำประชุม 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อตัว  -  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑ นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์ ประธำนสภำเทศบำล อนุวัฒน์       ยะสำนติทิพย์ 
๒ นำยภคพล จังตระกูล รองประธำนสภำเทศบำล ภคพล         จังตระกูล 
๓ นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม สมำชิกสภำเทศบำล จันทร์เพชร   อุ่นกลม 
๔ นำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ สมำชิกสภำเทศบำล ทวีศักดิ์        แก้วจันทร์ 
๕ 
๖ 

นำยทัศนัย 
นำยพัฒนชัย 

รัตนวงศ์ 
จุลพรหม 

สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

ทัศนัย         รัตนวงศ์ 
พัฒนชัย       จุลพรหม 

๗ 
๘ 

นำยมีชัย 
นำยลิน 

อินอุเทน 
นันสีบุตร 

สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

มีชัย            อินอุเทน  
ลิน             นันสีบุตร 

๙ นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก สมำชิกสภำเทศบำล สว่ำง           ไชยต้นเทือก 
๑๐ นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์ สมำชิกสภำเทศบำล สัมฤทธิ์        อุดมเดชำเวทย์ 
๑๑ นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำ นวรัตน์        ลิจ้วน 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 ๑. นำยยุทธนำ         เรืองวรบูรณ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 

๒. นำยธรำพงษ์        เรืองวรบูรณ์ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
๓. นำยนัฐวุฒิ          ไชยเสือ  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
๔. นำยสมบูรณ์   ผ่ำนส ำแดง  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
๕. นำยยุทธศักดิ์       สุขวิพัฒน์ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
๖. ว่ำที่ร้อยโทวิรุจน์   ไชยสัตย์  รองปลัดเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  
๗. นำงอักษร    แก้วจันทร์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
๘. นำงกรกมล   ณัฐวรนันท์  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
๙. นำงสำวธำริณ ี  เครือวำค ำ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
๑๐. พันจ่ำเอกเบญจรงค์   นรำศรี   หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 
๑๑. นำงสำวพำยรินทร์   พุทธรักษำ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
๑๒. นำยภิรมย์    พรมบุตร   หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ 
๑๓. นำยศุภชัย   ทิพประมวล  นิติกร                            

      ๑๔. นำยเจ้ำพระยำ   มณีปกรณ์ นักทรัพยำกรบุคคล 
      ๑๕. นำงสำวจิรำธร    แสงอรุณ  นักพัฒนำชุมชน  
      ๑๖. นำงสำววิไลพร   อรุณำ    ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
                                                                                                                      /เมื่อถึง... 



-๒- 
       

เมื่อถึงเวลำ ๑๐.๐๐ น. เลขำนุกำรสภำเห็นว่ำสมำชิกสภำเทศบำลมำครบองค์ประชุมจึงเชิญสมำชิกสภำเทศบำล 
เข้ำห้องประชุม และกล่ำวเชิญประธำนสภำจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตำมระเบียบวำระ 
กำรประชุมต่อไป 
ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์ - เทศบำลต ำบลศรีสงครำม ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ประธำนสภำ    เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นกำรเพ่ิมเติมโครงกำร 
    ก่อสร้ำงป้ ำย โครงกำรสวนสำธำรณ ะเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่ ง เป็ น ไปตำมระเบี ยบ 
    กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 
    หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงกำรพระรำชด ำริ งำนรำชพิธี รัฐพิธี  
    นโยบำยรัฐบำล และนโยบำยกระทรวงมหำดไทย ให้เป็นอ ำนำจของผู้บริหำร  
    - ขอขอบคุณ ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนทุกคน ที่ร่วมงำนบุญข้ำวจี่ ในระหว่ำง 
   วันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดป่ำสุภรำรำม จนงำนดังกล่ำวส ำเร็จไปได้ด้วยดี  
ที่ประชุม   รับทรำบ 
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน 
ประธำนสภำ ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจและรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 

ศรีสงครำม สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕๖๓ ในวันจันทรท์ี่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 

ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 
 เห็นชอบ  ๙ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจำรณำ     

ประธำนสภำ ๓.๑ กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ๒๕๖๓  

       ตำมมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  

  พ.ศ.๒๕๖๒ ก ำหนดให้ปีหนึ่งมีสมัยประชุมสภำสี่สมัย และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 

  ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ 

        ประธำนสภำจะน ำปรึกษำในที่ประชุมเก่ียวกับกำรประชุมสมัยสำมัญ ดังนี้   

       ๑. กำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี แต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือใด  

       ๒. ในแต่ละสมัยมีก ำหนดกี่วัน  

       ๓. ให้ก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๔)   

            และมีกี่วัน  

                                                                                                                   /นำยสัมฤทธิ์... 



 -๓- 

นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์  ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ กระผมขอเสนอสมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ มีก ำหนด   
 สมำชิกสภำ       ๓๐ วัน, สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๓ มีก ำหนด ๓๐ วัน, สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่  
         ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ มีก ำหนด ๓๐ วัน และสมัยแรก ประจ ำปี  ๒๕๖๔ เริ่มวันที่  
         ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มีก ำหนด ๒๘ วัน 
ประธำนสภำ มีสมำชิกสภำท่ำนใดต้องกำรเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีควำมเห็นนอกเหนือจำกนี้ 

  ขอสรุปดังนี้ 

  - กำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๓ เริ่มวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓  

  มีก ำหนด ๓๐ วัน 

  - กำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖๓ เริ่มวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๓  

  มีก ำหนด ๓๐ วัน 

  - กำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ประจ ำปี ๒๕๖๓ เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓  

  มีก ำหนด ๓๐ วัน  

  - กำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕๖๔ เริ่มวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔  

  มีก ำหนด ๒๘ วัน 

  จึงขอควำมเห็นชอบจำกสภำด้วย 

ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 

  เห็นชอบ  ๙ เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

ประธำนสภำ ๓.๒ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ มำตั้งจ่ำยเป็น  

  รำยกำรใหม่จ ำนวน ๒ รำยกำร     

  (อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวด 

  ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำย 

  เป็นรำยกำรใหม่ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น)    

  ๑) ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  

    แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป จ ำนวน ๑ รำยกำร    

  ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ตั้งไว้ ๗๒,๘๐๐ บำท  

                  /เพ่ือจ่ำย... 



 -๔- 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนำด 
๒๔,๐๐๐ บีทียู มีระบบฟอกอำกำศ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และ
ฉลำกประหยัดไฟเบอร์ ๕ รำคำรวมค่ำติดตั้ง จ ำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๖,๔๐๐ บำท  
(โอนลดจำกแผนงำนเคหะชุมชน งำนบ ำบัดน้ ำเสีย 

   โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ซอยเทศบำล ๖/๑๖ ช่วงสี่แยกคุ้มโครำชถึงปำกซอยเทศบำล  

   ๖/๑๐ และก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำซอยเทศบำล ๑๖ ช่วงเชือ่มซอยเทศบำล ๖/๑๖ ถึงห้วยน้ ำจั้น 

  คงเหลือก่อนโอน ๑๔๖,๘๐๐ – ๗๒,๘๐๐ คงเหลือ ๗๔,๐๐๐ บำท) 

  มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 

ที่ประชุม  เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 

  เห็นชอบ  ๙ เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

ประธำนสภำ        ๒) ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
              แผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ จ ำนวน ๑ รำยกำร   

โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยโครงกำรสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้ ๒๕๙,๐๐๐ บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงป้ำยโครงกำรสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำส
มหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ป้ำยขนำดกว้ำง ๑.๗๐ เมตร ยำว ๕ เมตร สูง ๓.๓๐ 
เมตร ตำมแบบมำตรฐำนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
(โอนลดจำกแผนงำนเคหะชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน 

         ๑. โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยยินดีต้อนรับทำงเข้ำออกเทศบำล  
คงเหลือก่อนโอน ๓๐๕,๐๐๐ – ๑๘๕,๐๐๐ คงเหลือ ๑๒๐,๐๐๐ บำท)  
โอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบ ำบัดน้ ำเสีย 

   ๒. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ซอยเทศบำล ๖/๑๖ ช่วงสี่แยกคุ้มโครำชถึงปำกซอยเทศบำล  

   ๖/๑๐ และก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำซอยเทศบำล ๑๖ ช่วงเชือ่มซอยเทศบำล ๖/๑๖ ถึงห้วยน้ ำจั้น 

  คงเหลือก่อนโอน ๗๔,๐๐๐ – ๗๔,๐๐๐ คงเหลือ ๐ บำท) 

  มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 

ที่ประชุม  เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 

  เห็นชอบ  ๙ เสียง                                                  

  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

    /ระเบียบ... 



 -๕- 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธำนสภำ        มีท่ำนใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ 
                  และขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี 
                  ๒๕๖๓ ณ บัดนี ้

ปิดประชุม เวลำ ๑๑.๔๕ น. 
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)     เจ้ำพระยำ มณีปกรณ์          ผู้บันทึกกำรประชุม 
                                                 (นำยเจ้ำพระยำ มณีปกรณ์) 
                                                    นักทรัพยำกรบุคคล 

 
 
 

                                      (ลงชื่อ)          นวรัตน์ ลิจว้น             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                   (นำงสำวนวรัตน ์ลิจ้วน) 

                                             เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 
  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  
สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เห็นว่ำถูกต้องเรียบร้อย 
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
  
 
 

                                      (ลงชื่อ)     ภคพล จังตระกูล     ประธำนกรรมกำร 
                                                (นำยภคพล จังตระกูล) 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     สัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์     กรรมกำร                      (ลงชื่อ)     ลิน นันสีบุตร     กรรมกำร 
           (นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์)                                              (นำยลิน นนัสีบุตร) 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)       จันทร์เพชร อุ่นกลม         กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                                                   (นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม) 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)       อนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์     ผู้รับรอง 
                                                  (นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์) 
                                            ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

 
 
 
 

 


