
 
 

 

  สำเนาบันทึกรายงานการประชุม 
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 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. นางสาววิไลพร   อรุณา   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      18. นายพีรพงษ์   ประเสริฐสังข์     นักการ 
                                                                                                                           /เมื่อถึง... 



 
 

 

 -2- 
 
      เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. เลขานุการสภาเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมจึงเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าห้องประชุม และกล่าวเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายลิน นันสีบุตร      - ไม่มี - 
ประธานสภา             
ที่ประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน  
ประธานสภา ขอให้สมาชิกสภาได้ตรวจรายงานและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
  ศรสีงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 29 กันยายน 2564  
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภา    ในกองช่าง    
  (อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
  โดยการโอนเพ่ิมโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
  รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น)   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ  
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 24 ตั้งไว้ 21,320 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
  ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ฝาราง ค.ส.ล.  
  ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทถ-5-301 และแบบกองช่างเทศบาล 
  ตำบลศรีสงครามกำหนด  
  (โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง   
  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 7/18 (ข้างบ้านอาจารย์ทองธวัช แวงโสธรณ์)  
        คงเหลือก่อนโอน 192,720 – 21,320 คงเหลือ 171,400 บาท)  
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)                    /ระเบียบ.. 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายภคพล จังตระกูล ขอเรียนปรึกษาฝ่ายบริหาร ด้วยถนนไปห้วยน้ำจั้นไหล่ทางทรุดนั้น ฝ่ายบริหารมีแนวทางที่จะ  
สมาชิกสภา   ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างไร 
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ เบื้องต้นกระผมได้มอบหมายให้กองช่าง โดยท่านรองธราพงษ์ เรืองวรบูณ์ เข้าดำเนินการ 
นายกเทศมนตรี     สำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ขอให้ท่านได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ  
นายธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์ ตามที่กระผม ได้เข้าสำรวจพ้ืนที่พบว่าไหล่ทางทรุดตัวประมาณ 30 เซนติเมตร และ 
รองนายกเทศมนตรี จากการประเมินในเบื้องต้นน่าจะดำเนินการทำดาดคอนกรีต โดยใช้ไม้หรือเสา ค.ส.ล.  
  เป็นตัวค้ำ ซึ่งผลการดำเนินการเป็นอย่างไร กระผมจะได้นำเรียนต่อท่ีประชุมในคราวต่อไป 
นายสิทธิชัย วงค์วันดี กระผม มีเรื่องที่จะแจ้งทีป่ระชุม จำนวน 6 เรื่อง  
รองนายกเทศมนตรี 1.ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงครามว่า ช่วงเวลา 
  1 - 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีคนมาขโมยสินค้า เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น สร้างความเดือดร้อนให้แก่ 
  พ่อค้าแม่ค้า กระผมจึงอยากขอหารือในที่ประชุมว่าเราจะหาทางดำเนินการป้องกันอย่างไร  
  2.ตามที่กำนันตำบลศรีสงคราม ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนบ้านปากอูนหมู่ที่ 4 ได้แจ้งมติที่ประชุมของ 
  ประชาชนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้พ้ืนที่ป่าช้าดอนยาง โดยมีแนวปฏิบัติคือ เมื่อเจ้าภาพได้ 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว ต้องทำความสะอาดในพ้ืนที่โดยทันที กระผมจึงขอให้สมาชิกสภาที่อยู่ใน 
  พ้ืนที่บ้านปากอูน หมู่ที่ 7 (วัดป่าสุภราราม) ไปปรึกษาหารือกับประชาชน ว่าจะดำเนินการ 
  เช่นเดียวกับแนวปฏิบัติของป่าช้าดอนยางหรือไม่ 
  3.นายอำเภอศรีสงคราม แจ้งให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  
  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเริ่มในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ บ้านปากอูน หมู่ที่ 4 
  เป็นต้นไป กระผมจึงขอเรียนเชิญผู้บริหารและสมาชิกสภาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 
  4.ตามที่ได้รับแจ้งจากวัดศรีสมบูรณ์ ว่าไม่มีเจ้าภาพในการจัดบุญกฐินในปีนี้ ทางวัดจึงมีความ 
  ประสงค์ท่ีจะทำบุญกฐินสามัคคี โดยขณะนี้มีประชาชนจองแล้วประมาณ 2 - 3 กอง กระผม 
  จึงเห็นสมควรว่าเทศบาลตำบลศรีสงครามควรจัดตั้งด้วยอย่างน้อยจำนวน 1 กอง 

  5.ด้วยสี่แยกบ้านนายศรีเมือง กุลวงค์ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
  จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำเนินชะลอความเร็ว (ลูกระนาด) แต่ข้อเสียคืออาจจะทำให้ 
      เกิดเสียงดังก่อความรำคาญได้ จึงขอให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาทำความเข้าใจกับประชาชน 
  ต่อไป 
  6.ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพระพุทธรูปทองคำ มีมติให้ดำเนินการจัดสร้างหอ 
  ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ จำนวน 1 องค์ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสงครามนั้น แต่ถึงตอนนี้ 
  ยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดสร้างแต่อย่างใด ทำให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลสามผงเรียกร้อง 
  ให้นำไปประดิษฐานที่ตำบลสามผง กระผมจึงขอนำเรียนปรึกษากับท่านรองธราพงษ์  
   เรืองวรบูณ์ รองนายกเทศมนตรีในฐานะเป็นคณะกรรมการวัฒนธรรมอำเภอศรีสงครามว่าจะ 
  ดำเนินการอย่างไรต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
ว่าที่ร้อยโทวิรุจน์ ไชยสัตย์ กระผม มีเรื่องที่จะแจ้งทีป่ระชุม จำนวน 1 เรื่อง  
รองปลัดเทศบาล 1.ขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการของตลาสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม  
  (ตลาด 5 ดาว) ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับเครื่องกระตุ้นหัวใจจากสภากาชาดไทย โดยผ่านทาง 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เพ่ือมอบให้กับตลาดสดที่มีคุภาพ จำนวน 1 เครื่อง  
    ราคาประมาณ 1 แสนกว่าบาท และเทศบาลตำบลศรีสงครามได้ดำเนินการจัดอบรม 
                                                                                                                          /เพ่ือให้... 
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  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจดังกล่าวแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 
  25 คน ประกอบไปด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พ่อค้าแม่ค้า และ 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่    
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา  มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 
   ประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
   ประจำปี 2564 ณ บัดนี้ 
 

                                             ปิดประชุม เวลา ๑0.45 น.      
                             

 
                                      (ลงชื่อ)      เจ้าพระยา มณีปกรณ ์       ผู้บันทึกการประชุม 
                                                 (นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์) 
                                                    นักทรัพยากรบุคคล 
 
 

 
                                      (ลงชื่อ)          นวรัตน์ ลิจว้น              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวนวรัตน ์ลิจ้วน) 

                                             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม    
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ในวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖4 เห็นว่าถูกต้องเรียบร้อย จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
 
  
 
 
 

                                      (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 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


