
 
 

 

  สำเนาบันทึกรายงานการประชุม 
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 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. นายจำนงค์   วงค์โสภา  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
      18. นายพีรพงษ์   ประเสริฐสังข์     นักการ 
                                                                                                                             /เมื่อถึง... 
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      เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. เลขานุการสภาเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมจึงเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุม และกล่าวเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายลิน นันสีบุตร   -ไม่มี-  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน  
ประธานสภา ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
  ศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที ่29 กรกฎาคม 2564  
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน ขออนุญาตชี้แจงและแก้ไข เรื่องการจัดทำคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เลขานุการสภา  งบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อ 2 เนื่องจาก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 กลุ่มงานพัฒนาระบบ 
  บัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก้ไขข้อมูลหน้าจัดทำคำแถลงประกอบงบประมาณ 
  รายจ่ายประจำปี ส่วนของการแสดงการบริหารงบประมาณ (ข้อ 2) จากเดิมแสดงปีปัจจุบัน 
   (16 กรกฎาคม 2564) แก้ไขเป็น แสดงปีที่ผ่านมา ดังนั้น เทศบาลตำบลศรีสงคราม จึงขอ 
  จัดทำคำแถลงใหม่ ดังนี้  
2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
     2.1 รายรับจริง         จำนวน        48,638,860.79  บาท  
           ประกอบด้วย  
           หมวดภาษีอากร       จำนวน   400,112.17 บาท  
           หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จำนวน   430,171.67 บาท  
           หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จำนวน          2,914,737.62 บาท  
           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย์   จำนวน     0.00 บาท  
           หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จำนวน     46,722.79 บาท  
           หมวดรายได้จากทุน      จำนวน     11,630.00 บาท  
           หมวดภาษีจัดสรร      จำนวน        21,610,864.60 บาท  
           หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      จำนวน        23,224,572.00 บาท  
     2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จำนวน          2,413,750.00  บาท  
     2.3 รายจ่ายจริง         จำนวน        48,063,816.67  บาท  
           ประกอบด้วย  
           งบกลาง         จำนวน          9,481,566.40 บาท  
           งบบุคลากร         จำนวน        16,967,197.00 บาท  
           งบดำเนินงาน        จำนวน        12,899,286.27 บาท  
           งบลงทุน         จำนวน          4,041,418.00 บาท  
           งบเงินอุดหนุน        จำนวน          4,674,349.00 บาท  
           งบรายจ่ายอื่น        จำนวน              0.00 บาท  
                                                                                                              /2.4 รายจ่าย... 
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     2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน        2,413,750.00  บาท  
     2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม     จำนวน                        0.00  บาท  
     2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม    จำนวน                        0.00  บาท  
     2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้      จำนวน                        0.00  บาท  
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
         ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว    
ประธานสภา       ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้นำเสนอรายงานผลการพิจารณาคำแปรญัตติ  
             เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖4 ต่อสภาแห่งนี้ด้วย  
นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เพ่ือนสมาชิก คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วม 
ประธานคณะกรรมการ ประชุม ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
แปรญัตติ           งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ซึ่งประกอบด้วย นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร, นายมานิส คัณทักษ์ 
          และนายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
         ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖4 ได้เลือกนั้น คณะกรรมการได้ดำเนินการประชุม 
                     เพ่ือพิจารณาคำแปรญัตติ ที่ผู้บริหารและสมาชิกสภาได้ยื่นคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 2 – 3 
                          สิงหาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
                          รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาและผู้บริหารยื่นคำเสนอ 
                          ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 แต่อย่างใด อีกทั้ง 
                          จากการพิจารณ าร่างเทศบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี  พ .ศ.๒๕๖5 โดย 
                          คณะกรรมการแปรญัตติ ก็มิได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใดเช่นกัน  
ที่ประชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565     

                                ในวาระท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ 
ประธานสภา         หลังจากที่ได้มีการรายงานการพิจารณาคำแปรญัตติไปเรียบร้อยแล้ว ก่อนการพิจารณา 
                          งบประมาณในขั้นนี้ผ่านไปสู่วาระที่สาม จึงขอความเห็นชอบในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ  
                          ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว สมาชิกสภาอยู่ครบองค์ประชุม  
        มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

/ประธาน... 
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ประธานสภา  หลังจากท่ีประชุมสภาเห็นชอบวาระท่ีสองขั้นแปรญัตติแล้ว จึงขอพักการประชุม และขอนัด 
  ประชุมสภาต่อในเวลา 09.45 น. เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในวาระท่ีสาม ขั้นให้ความเห็นชอบและระเบียบวาระที่เหลือ    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ประธานสภา      ในวาระท่ีสาม ขั้นให้ความเห็นชอบ  
   ก่อนที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ.๒๕๖5 ที่ประชุมจะมีการอภิปรายหรือไม่   
 ถ้าไม่มี ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.๒๕๖5 ในวาระที่สามนี้ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือ ไม่  เพ่ือให้นายก 
 เทศมนตรีได้ใช้ในการบริหารงานต่อไป ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วสมาชิกสภาอยู่ครบองค์ประชุม  
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
 เห็นชอบ         11 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
 งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ประธานสภา  ใหม่ จำนวน 3 รายการ   
  (อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
  ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิมโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น)  

6.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
      แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 รายการ 
1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 39,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า ราคารวมค่าติดตั้ง จำนวน  
1 เครื่อง  
(โอนลดจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  
เงินเดือนพนักงาน คงเหลือก่อนโอน 189,815 – 39,800 คงเหลือ 150,015 บาท) 

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

/ประธาน... 
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ประธานสภา  6.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
      แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน จำนวน 2 รายการ 
1) โครงการปรับปรุงสองข้างทางบริเวณท่อลอดเหลี่ยมถนนเทศบาล 24   
(ถนนห้วยน้ำจั้น) ตั้ งไว้ 117,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดาดคอนกรีตความหนา  
0.10 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 69 เมตร พ้ืนที่รวม 34.50 ตารางเมตร ตามแบบกองช่าง
เทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด                                                           
(โอนลดจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

      เงินเดือนพนักงาน คงเหลือก่อนโอน 150,015 – 117,000 คงเหลือ 33,015 บาท)  
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ประธานสภา       2) โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณท่อลอดเหลี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยโคน  ตั้งไว้  
         46,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 5.60 เมตร ยาว 18.50 เมตร 
                หนา 0.10 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 103.60 ตารางเมตร  ตามแบบกองช่าง 
                           เทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด 

(โอนลดจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

      เงินเดือนพนักงาน คงเหลือก่อนโอน 33,015 – 33,000 คงเหลือ 15 บาท 
โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      เงินประจำตำแหน่ง คงเหลือก่อนโอน 8,750 – 1,000 คงเหลือ 7,750 บาท 
โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

      โครงการปรับปรุงถนน ซอยเทศบาล 24 (บริเวณข้ามห้วยน้ำจั้น)  
      คงเหลือก่อนโอน 12,950 – 12,000 คงเหลือ 950 บาท) 

         มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม       เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                  เห็นชอบ           11 เสียง  
                  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายภคพล จังตระกูล ขอให้ฝ่ายบริหารได้จัดงบประมาณในการดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟสาธารณะ ตลอดแนว 
สมาชิกสภา  ทางหลวง เนื่องจากเสื่อมสภาพและส่องสว่างไม่เพียงพอ ส่วนโคมไฟเดิมให้นำไปติดตั้ง 
  ตามซอยต่าง ๆ ที่ไม่มีโคมไฟสาธารณะ 
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ ์ ณ ปัจจุบัน เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ดำเนินการจัดซื้อโคมไฟสาธารณะเพ่ือติดตั้ง 
นายกเทศมนตรี  ตามถนนซอยเทศบาล 24 (ห้วยน้ำจั้น) ซึ่งถ้าใช้ได้ดี กระผมจะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
  ดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งต่อไป  
                                                                                                                      /นายธราพงษ์... 
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นายธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์ ขอเพิ่มเติมในส่วนของโคมไฟสาธารณะ ด้วยกองช่างได้ดำเนินการจัดซื้อโคมไฟสาธารณะ
รองนายกเทศมนตรี ระบบโซล่าเซลล์ ในราคาชุดละไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งถือว่าถูกมาก โดยได้ดำเนินการ 
   ทดลองใช้ จำนวน 4 - 5 ชุด ส่วนผลการทดลองใช้เป็นอย่างไร กระผมจะมานำเรียนต่อที่ 
  ประชุมในโอกาสต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสิทธิชัย วงค์วันดี กระผม มีเรื่องที่จะแจ้งทีป่ระชุม จำนวน 4 เรื่อง  
รองนายกเทศมนตรี 1.ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ให้ความร่วมมือ 
  ตามมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่า 
  จะเป็นการตรวจคัดกรองก่อนเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม หรือตลาดนัดต่าง ๆ  
  โดยเทศบาลตำบลศรีสงครามได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมตามมาตรการของจังหวัดนครพนม 
  เช่น การขอตรวจการฉีดวัคซีนของพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง การทำ 
  ความสะอาดตลาดสดเดือนละ 2-3 ครั้ง เป็นต้น  

  2.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม ได้เข้าตรวจสอบโรงผลิตเนื้อสุกร ของเทศบาลตำบล  
  ศรีสงคราม ซึ่งตรวจพบเชื้อ PRRS (โรคระบบสืบพันธ์และทางเดินหายใจสุกร) จากสุกร  
  โดยเชื้อนี้ไม่สามารถติดต่อสู่คนได้ ทำให้ต้องปิดทำการโรงผลิตเนื้อสุกร จำนวน 2 วัน  
  (วันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2564) และเปิดทำการปกติในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 
  3.ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกับอำเภอศรีสงคราม มีประเด็นสำคัญคือ บริษัท  
  ที่รับจัดเก็บขยะติดเชื้อของทางโรงพยาบาลศรีสงครามไม่มาดำเนินการจัดเก็บขยะ ทำให้  
  ที่ประชุมขอหารือเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำขยะติดเชื้อ 
  ไปเผาทำลายที่เมรุเผาศพ โดยให้ทำความเข้าใจกับประชาชน 
  4.ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้เป็นประธานเปิดโครงการต่าง ๆ จึงอยาก 
  ให้ท่านสมาชิกสภา ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย โดยไปในเขตรับผิดชอบของตนเองก็ได้  
  ซ่ึงในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นี้ ผมได้รับมอบหมายให้ไปเปิดโครงการ “พัฒนาคุณภาพ 
  ชีวิตผู้สูงอายุ” ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ศาลาเอนกประสงค์  
  บ้านปากอูน หมู่ที่ 7 ก็ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา เขต 1 ด้วย  

ที่ประชุม รับทราบ  
นายกเทศมนตรี ตามที่ผู้ประกอบการที่ เช่าห้องน้ำของตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงครามที่ยื่นประมูลได้ 
  ทำการร้องทุกข์มายังสมาชิกสภา เกี่ยวกับการทำสัญญา รวมถึงค่าเช่าห้องน้ำของตลาดสด 
  เทศบาลตำบลศรีสงคราม กระผมขอนำเรียนชี้แจงว่า เมื่อการประมูลสิ้นสุดลงแล้ว 
    ผู้ประกอบการที่ยื่นประมูลได้ จะได้รับสัญญาเช่าปีต่อปี แต่ถ้าผู้ประกอบการนั้นบริหาร 
  จัดการได้ดีตามเงื่อนไขก็จะต่อสัญญาเช่าให้อีก 1 ปี โดยค่าเช่าไม่ต่ำกว่าเดิม แต่ถ้าบริหาร 
  จัดการไม่ดีหรือผู้ประกอบการไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาเช่า เทศบาลตำบลศรีสงคราม 
  ก็จะดำเนินการประมูลใหม่ ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์ที่จะยื่นประมูลต้องศึกษารายละเอียด 
  ของการประมูลอย่างรอบคอบ เพราะเมื่อเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ เทศบาลตำบลศรีสงคราม 
  ไม่สามารถลดหย่อนค่าเช่าให้ได้ ถ้ายังไม่มีกฎระเบียบหรือหนังสือสั่งการมารองรับ  
ที่ประชุม       รับทราบ 
ประธานสภา  มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 
   ประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
   ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ บัดนี้ 

 
                                                 ปิดประชุม เวลา ๑0.50 น.                                  /(ลงชื่อ)... 
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                                      (ลงชื่อ)      เจ้าพระยา มณีปกรณ ์       ผู้บันทึกการประชุม 
                                                 (นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์) 
                                                    นักทรัพยากรบุคคล 
 

 
 

                                      (ลงชื่อ)          นวรัตน์ ลิจว้น              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวนวรัตน ์ลิจ้วน) 

                                             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม    
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖4 เห็นว่าถูกต้องเรียบร้อย จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 
 
  
 
 
 

                                      (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 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


