
 
 

 

  สำเนาบันทึกรายงานการประชุม 
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 
วันศุกร์ที่ 17 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      - ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยวิสามัญ 
ประธานสภา          สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ด้วยสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ขออนุญาตเปิดประชุม 

สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือขอความ
เห็นชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖4 และเรื่องอ่ืน ๆ ในกิจการสภา
เทศบาลตำบลศรีสงคราม ระหว่างวันที่  15 - 29 กันยายน ๒๕๖4 รวม ๑๕ วัน  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม อาศัยอำนาจ  
ตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และข้อ ๓๖ (๒)  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3799/๒๕๖3 ลงวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖3 เรื่อง  
มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จึงอนุญาตให้สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม 
เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 กันยายน
๒๕๖4 รวม ๑๕ วัน  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม 

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 
                        (ลงชื่อ)  ธวัช      พรมโสภา 
                                 นายธวัช   พรมโสภา 

                           นายอำเภอศรีสงคราม ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
ที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน  
ประธานสภา ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
  ศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที ่16 สิงหาคม 2564  
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

/ระเบียบ... 



 
 

 

 -3- 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประธานสภา จำนวน 7 รายการ และโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่ม จำนวน 6 รายการ   
  (อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
  โดยการโอนเพ่ิมโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย 
  เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น)   
  3.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่มในสำนักปลัดเทศบาล  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 รายการ  
  ค่าน้ำประปา ขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน 4,500 บาท   
  (คงเหลือก่อนขออนุมัติโอนเพ่ิม จำนวน 9,210.64 บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม 4,500 บาท 
    รวมเป็นเงิน 13,710.64 บาท) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาในสำนักงานเทศบาล  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ลานห้าแยก ศาลาเอนกประสงค์ ตลอดจนอาคาร/โรงเรือน  
  ที่เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาล เป็นต้น   
  (โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย  
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 2 (บริเวณหน้าบ้านนายแหลมถึงหลัง 
  มหาวิทยาลัยนครพนม) คงเหลือก่อนโอน 499,000 – 4,500 คงเหลือ 494,500 บาท)  
   มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ประธานสภา        3.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในสำนักปลัดเทศบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
จำนวน 2 รายการ 
1) ค่าจัดซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งไว้ 77,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED 230 ดวง ขนาด 10 วัตต์ แบตเตอรี่ 12 
โวลท์ 12 แอมแปร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุด ๆ ละ 11,100 บาท  
(โอนลดจากแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
คงเหลือก่อนโอน 15,000 – 10,400 คงเหลือ 4,600 บาท) 
โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 2 (บริเวณหน้าบ้านนายแหลมถึงหลัง
มหาวิทยาลัยนครพนม) คงเหลือก่อนโอน 494,500 – 66,600 คงเหลือ 427,900 บาท) 
มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
 
 

/ที่ประชุม... 



 
 

 

 -4- 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ประธานสภา       2) ค่าจัดซื้อกระจกนูนส่องทางแยก ตั้งไว้ 25,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกนูน 
                          ส่องทางแยก ขนาด 24 นิ้ว พร้อมเสาและพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท  

(โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
คงเหลือก่อนโอน 50,000 – 25,000 คงเหลือ 25,000 บาท) 
มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 

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

ประธานสภา           3.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองคลัง 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง จำนวน 1 รายการ 
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก ตั้งไว้ 9,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท  
(โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร คงเหลือก่อนโอน 25,000 – 9,000 คงเหลือ 16,000 บาท) 
มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 

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

ประธานสภา           3.4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 3 รายการ 
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน ตั้งไว้ 11,100 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 
แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 3,700 บาท  
(โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร คงเหลือก่อนโอน 16,000 – 11,100 คงเหลือ 4,900 บาท) 
มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 

ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)                 /ประธาน... 
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ประธานสภา        2) ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง ตั้งไว้  17,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
                           ตู้ล็อกเกอร์แบบ 18 ช่อง จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 8,650 บาท  

(โอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  
คงเหลือก่อนโอน 30,000 – 17,300 คงเหลือ 12,700 บาท) 
มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 

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

ประธานสภา        3) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีม้านั่ง 6 ขา ตั้งไว้ 6,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีม้านั่ง 6 ขา  
ขนาด 31 x 122 x 45 ซม. จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท  
(โอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  
คงเหลือก่อนโอน 12,700 – 6,400 คงเหลือ 6,300 บาท) 

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

 

ประธานสภา        3.5 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 1 รายการ 
ค่าจัดซื้อพ่วงข้างติดรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 6,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพ่วงข้าง 
ติดรถจักรยานยนต์ ขนาด 90 x 100 ซม. จำนวน 1 ชุด  
(โอนลดจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
ค่าใช้จ่ายในโครงการอุ่นไอรักจากมือพ่อ 
คงเหลือก่อนโอน 10,000 – 6,500 คงเหลือ 3,500 บาท) 

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

ประธานสภา           3.6 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่มในกองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 1 รายการ 
โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 เดิมตั้งไว้ 370,000 บาท ขออนุมัติ
โอนเพิ่ม 9,800 บาท รวมเป็นเงิน 379,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ราวเหล็กสูง 1.35 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 153 เมตร  
ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด 

     /(โอนลด... 
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(โอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน คงเหลือก่อนโอน 30,000 – 9,800 คงเหลือ 
20,200 บาท) 

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

ประธานสภา           แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน จำนวน 2 รายการ 
1) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมซอยเทศบาล 7/20 (บ้านยายสอ) กับซอย
เทศบาล 7/16 เดิมตั้งไว้ 158,000 บาท ขออนุมัติโอนเพิ่ม 17,500 บาท รวมเป็นเงิน 
175,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 62 
เมตร เทปีก ค.ส.ล. สามเหลี่ยม กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร จำนวน 1 จุด และกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 10 เมตร จำนวน 2 จุด รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทถ-2-205 และแบบกองช่าง
เทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด  
(โอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน คงเหลือก่อนโอน 20,200 – 17,500 คงเหลือ 
2,700 บาท) 

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

ประธานสภา          2) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 4/5   
           (บริเวณศาลปู่ตา) เดิมตั้งไว้ 428,000 บาท ขออนุมัติโอนเพิ่ม 65,800 บาท รวมเป็น 
                         เงิน 493,800 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าทุบรื้อพ้ืน ค.ส.ล. เดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร ก่อสร้างโดยเทผิวจราจร 
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2 เมตร ยาว 102 เมตร เทปีกถนนและเทซ่อมแซมผิวจราจร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 209 ตาราเมตร วางท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น3 Dia. 0.60 เมตร จำนวน 100 
เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.30 x 1.10 เมตร จำนวน 7 บ่อ ตามแบบมาตรฐาน ทถ-2-02 
และแบบกองช่างเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด  
(โอนลดจากแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล โครงการเมืองน่าอยู่คู่บ้านสะอาด  
คงเหลือก่อนโอน 75,050 – 65,800 คงเหลือ 9,250 บาท) 

                           มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
 
 
 

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

ประธานสภา           แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 รายการ 
1) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยน้ำจั้น ซอยเทศบาล 14  
เดิมตั้งไว้ 499,800 บาท ขออนุมัติโอนเพิ่ม 43,600 บาท รวมเป็นเงิน   
543,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 2 ซ่อง กว้าง 2.40 เมตร สูง 2.10 
เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทถ-5-203 / ทถ-5-204 และแบบกองช่างเทศบาล
ตำบลศรีสงครามกำหนด  
(โอนลดจากแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล โครงการป้องกันและควบคุมแมลงนำโรค 
คงเหลือก่อนโอน 50,000 – 43,600 คงเหลือ 6,400 บาท) 

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

ประธาน                2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบตัวยู ถนนลำน้ำอูน  
เดิมตั้งไว้ 483,000 บาท ขออนุมัติโอนเพิ่ม 52,000 บาท รวมเป็นเงิน   
535,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ฝาราง 
ค.ส.ล. ยาวไม่น้อยกว่า 149 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทถ-5-301 และแบบกองช่าง
เทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด  
(โอนลดจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
ค่าจ้างเหมาบริการ คงเหลือก่อนโอน 187,480 – 52,000 คงเหลือ 135,480 บาท) 

                           มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม       เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                  เห็นชอบ           11 เสียง  
                  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภา           2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย 
            โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 2 (บริเวณหน้าบ้านนายแหลมถึงหลัง 
   มหาวิทยาลัยนครพนม) ตั้งไว้ 499,000 บาท 
 (อาศัยอำนาจตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
 

/รายจ่าย... 
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  รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) 
 (อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) 
เดิม  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 2 (บริเวณหน้าบ้านนายแหลมถึงหลัง
มหาวิทยาลัยนครพนม) ตั้งไว้ 499,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ฝาราง ค.ส.ล. ยาวไม่น้อยกว่า 154 เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน ทถ-5-301 และแบบกองช่างเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด   
แก้ไขเป็น  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 2 (บริเวณหน้าบ้านนายแหลมถึงหลัง
มหาวิทยาลัยนครพนม) ตั้งไว้ 427,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ฝาราง ค.ส.ล. ยาวไม่น้อยกว่า 154 เมตร  
ตามแบบมาตรฐาน ทถ-5-301 และแบบกองช่างเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด 

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

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 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. โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 จำนวนเงิน 379,800 บาท  
  2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมซอยเทศบาล 7/20 (บ้านยายสอ) กับซอยเทศบาล 
      7/16 จำนวนเงิน 175,500 บาท  
  3. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเทศบาล 4/5 (บริเวณศาล 
                               ปู่ตา) จำนวนเงิน 493,800 บาท  
  4. โครงการปรับปรุงสองข้างทางบริเวณท่อลอดเหลี่ยมถนนเทศบาล 24 (ถนนห้วยน้ำจั้น)  
      จำนวนเงิน 117,000 บาท  
  5. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยน้ำจั้น ซอยเทศบาล 14 จำนวนเงิน 543,400 บาท 
 6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบตัวยู ถนนลำน้ำอูน จำนวนเงิน 535,000 
                               บาท  
  7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 2 (บริเวณหน้าบ้านนายแหลมถึงหลัง 
                               มหาวิทยาลัยนครพนม) จำนวนเงิน 427,900 บาท 

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

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายภคพล จังตระกูล ขอฝากฝ่ายบริหารดำเนินการตัดกิ่งต้นไม้ที่เปราะและผุ รวมทั้งทำความสะอาดหลังคาที่มี 
สมาชิกสภา  ใบไมท้ับถม บริเวณลานสุขภาพ หน้าโรงพยาบาลศรีสงคราม 
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ ์ กระผมจะได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาลและกองช่างเข้าดำเนินการ โดยให้พิจารณา
นายกเทศมนตรี  ดำเนินการในช่วงเวลาที่ภารกิจหลักเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งให้ตัดทอนกิ่งไม้ไปเรื่อย ๆ แต่ไม่ให้ตัด  
  ทั้งต้น ส่วนใบไม้ที่ทับถมตามหลังคากระผมจะมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  เข้าดำเนินการต่อไป  
นายภคพล จังตระกูล ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตัดกิ่งต้นไม้ (ต้นสัก) บริเวณร้านค้าของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  อุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ตรงข้ามกับ ร้าน ป.ซุปเปอร์สโตร์  
นายกเทศมนตรี  ต้นสักที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงครามฯ นั้น มีความสูงมากซึ่งน่าจะเกิน 
  ความสามารถของรถกระเช้าของเทศบาล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กระผมจะมอบท่านปลัดเทศบาลและ 
  กองช่าง เข้าดำเนินการสำรวจ ถ้าดำเนินการได้ก็จะดำเนินการให้ แต่ถ้าดำเนินการไม่ได้  
   จำเป็นที่จะต้องให้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงครามฯ เป็นผู้ดำเนินการเอง  
นายสิทธิชัย วงค์วันดี กระผม มีเรื่องที่จะแจ้งทีป่ระชุม จำนวน 3 เรื่อง  
รองนายกเทศมนตรี 1.ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกท่าน ที่เข้าร่วม 
  รับการประเมินมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ (ตลาด 5 ดาว) เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน  
   2564 ที่ผ่านมา ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีและ 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ซึ่งตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงครามผ่านการประเมิน 
  เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และเป็นแห่งเดียวของจังหวัดนครพนม ทั้งนี้เป็นเพราะการบริหารจัดการ 
  ที่ดีของเทศบาลตำบลศรีสงคราม แต่ก็ได้ข้อเสนอแนะจากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เช่น  
  ให้พ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ทำการติดสติ๊กเกอร์ที่หน้าร้านของตนเอง เพ่ือเพ่ิม  
  ความมั่นใจให้กับลูกค้า เป็นต้น  

  2.การบริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลศรีสงครามและชุมชน ได้ร่วมกันดำเนินการ  
  ได้เป็นอย่างดี แต่ชุมชนต้องการให้ผู้บริหารและสมาชิกสภามีส่วนร่วมมากกว่านี้ เช่น นำขยะ 
  รีไซเคิลไปขายให้กับกองทุนฯ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน  
  ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ เป็นต้น 
  3.ตามที่ เตาเผาขยะของเทศบาลตำบลศรีสงครามชำรุด ก็ได้มีบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในตำบล 
  นาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เข้ามาสำรวจเพ่ือดำเนินการซ่อมแซม  
   และจะส่งรายละเอียดการซ่อมแซม รวมทั้งค่าใช้จ่ายมาในภายหลัง ซึ่งถ้าพิจารณาแล้วว่า 
  คุ้มค่า ก็จะดำเนินการซ่อมแซมต่อไป  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

            /ประธาน...  
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ประธานสภา  มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 
   ประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
   ประจำปี 2564 สำหรับวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ บัดนี้ 
 

                                             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 ประจำปี 2564 ในวันที่ 17 กันยายน 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 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


