
 
 

 

  สำเนาบันทึกรายงานการประชุม 
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 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. นางกรกมล   ณัฐวรนันท์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นางสาวธาริณ ี  เครือวาคำ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
9. พันจ่าเอกเบญจรงค์   นราศรี   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
10. นางสาวพายรินทร์   พุทธรักษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
11. นายศุภชัย  ทิพประมวล  นิติกร 
12. นายภาคภูมิ   หงษส์ิงห์  วิศวกรโยธา 

      13. นายเจ้าพระยา    มณีปกรณ์ นักทรัพยากรบุคคล 
      14. นางสาวช่อลดา   อนุญาหงษ์  นักประชาสัมพันธ์ 

15 นายสรรเพชญ   พรหมประกาย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. นายธวชัชัย   กุมภิโร   นายช่างไฟฟ้า 

      17. นายพีรพงษ์   ประเสริฐสังข์     นักการ 
 
                                                                                                                           /เมื่อถึง... 
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      เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. เลขานุการสภาเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมจึงเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าห้องประชุม และกล่าวเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายลิน นันสีบุตร      1.1 เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)        
ประธานสภา                 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564                                 
ที่ประชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน  
ประธานสภา ขอให้สมาชิกสภาได้ตรวจรายงานและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
  ศรสีงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที ่25 ตุลาคม 2564  
  มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยการยกมือ  
  เห็นชอบ           11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานสภา ๓.๑ รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
       (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 

     รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
       (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ , ๑๐๑/๑)    

    เชิญกองคลังได้ชี้แจงครับ 
นางกรกมล ณัฐวรนันท์  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
ผู้อำนวยการกองคลัง สินทรัพย์  

   สินทรัพย์หมุนเวียน 
        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   ๑6,606,842.20  

      ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ        124,754.69    
      เงินลงทุนระยะสั้น                                     4,314,907.63  
      สินค้าและวัสดุคงเหลือ                   108,559.๐๐ 

         สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                           2,778.93 
        รวมทรัพย์สินหมุนเวียน           21,157,842.45  

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
      เงินลงทุนระยะยาว                          2,569,007.23  
      ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ   46,717,252.๑9  
      สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ     5,236,716.00  
      อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน       ๑5,455,468.83  
รวมทรัพย์สินไม่หมุนเวียน   69,978,๔44.25  
รวมทรัพย์สิน      91,136,286.70  
                                                                                   /หนี้สิน... 
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                 หนี้สิน  

   หนี้สินหมุนเวียน 
        ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          5,564,741.81  

      เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น        339,681.15  
รวมหนี้สินหมุนเวียน               5,904,422.96  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน  
      เงินกู้ระยะยาว         9,046,855.50  

                                     เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว                301,545.50 
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน          9,348,400.50  

รวมหนี้สิน            ๑๕,252,823.46  
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
   เงินสะสม         69,985,322.19  
   เงินทุนสำรองเงินสะสม         ๕,898,141.05  
   รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน       75,883,463.24  
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  91,136,286.70  
งบแสดงผลการดำเนินงานจา่ยจากเงินรายรับ ประจำปี ๒๕๖4 

 ด้านรายจ่าย ประมาณการไว้   ๕5,0๐๐,๐๐๐.๐๐ 
   ยอดรายจ่ายจริง   57,823,266.55 
    ด้านรายรับ ประมาณการไว้   ๕5,0๐๐,๐๐๐.๐๐ 
   ยอดรายรับจริง   ๕8,693,492.71 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย          870,226.16 
ที่ประชุม รับทราบ   
ประธานสภา   ๓.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4   
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 29 (3)) ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้
นำเสนอ 

นายสรรเพชญ พรหมประกาย  กระผมขอเสนอดังนี้ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 มีแบบรายงาน ๓ แบบ คือ 
   ๑. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
   ๒. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง มีอยู่ ๒ ส่วน 
     ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสงคราม มีการ 
     ดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
   ทุกขั้นตอน ตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
 
 
 

 /แบบที่ 2... 
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   แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
     ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปี 
     พ.ศ. ๒๕๖4 รวมทั้งสิ้น ๑76 โครงการ จำนวน 33,403,650 บาท (สามสิบสามล้าน 
     สี่แสนสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งจากข้อสังเกตจะพบว่าในการจัดทำแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖3 มีการดำเนินการครบทั้ ง 
    ๖ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการ ๓5 โครงการ 
      งบประมาณ 8,020,350 บาท 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
    จำนวนโครงการ ๒๗ โครงการ งบประมาณ 806,9๐๐ บาท                                   

    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการ 4 โครงการ 
  งบประมาณ ๒4๐,๐๐๐ บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม จำนวนโครงการ 43 โครงการ 
  งบประมาณ 8,002,50๐ บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา จำนวนโครงการ ๒5 โครงการ 
  งบประมาณ 10,580,5๐๐ บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวนโครงการ 42 โครงการ 
  งบประมาณ 5,753,4๐๐ บาท 
รวมทั้งหมด ๑76 โครงการ งบประมาณ 33,403,65๐ บาท 
จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามท่ีสรุปไปแล้ว 

   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี  พ.ศ.๒๕๖ 4) จะเห็นได้ว่าโครงการ 
    ที่แล้วเสร็จและกำลังดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ รายละเอียดตรงนี้ ปรากฏอยู่  
      หน้าที่ 5    
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการที่แล้วเสร็จ    11 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 31.43 
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.14 
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   11 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 31.43 
จำนวนโครงการทั้งหมด    35 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โครงการที่แล้วเสร็จ    18 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 66.67 
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ    ไม่มี 
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ     9 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 33.33 
จำนวนโครงการทั้งหมด    ๒๗ โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
โครงการที่แล้วเสร็จ      2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00 
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ    ไม่มี 
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ     2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00 
จำนวนโครงการทั้งหมด      4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม  

โครงการที่แล้วเสร็จ    ๒1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 48.84 
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ              ไม่มี    
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  22 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 51.16 
จำนวนโครงการทั้งหมด   43 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา  
โครงการที่แล้วเสร็จ    ๑3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 52.00 
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ    ไม่มี 
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   12 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 48.00 
จำนวนโครงการทั้งหมด    ๒5 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
โครงการที่แล้วเสร็จ    22 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 52.38 
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ     4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   9.52 

 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   ๑6 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 38.10 
จำนวนโครงการทั้งหมด    42 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

   รวมโครงการทั้งหมด ๑76 โครงการ  
  โครงการที่แล้วเสร็จ        87 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 49.43 
 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ    1๗ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   9.66 
  โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ      72 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 40.91 
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน 
เทศบาลตำบลศรีสงครามได้แจกแบบสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด   
จำนวน ๒๔๕ ชุด 
สรุป ร้อยละของประชาชนที่ พอใจมากร้อยละ ๕0.34 พอใจร้อยละ ๔6.62               
ไม่พอใจร้อยละ 3.04 
ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ได้  ๘.31  คะแนน   
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ได้  ๘.32  คะแนน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       ได้  ๘.22  คะแนน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม      ได้  ๘.29  คะแนน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา     ได้  ๘.21  คะแนน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริการ    ได้  ๘.21  คะแนน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภา    ในกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
  และการโยธา จำนวน 4 รายการ    
  (อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
   โดยการโอนเพ่ิมโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
   รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น)  
 

/4.1 ค่าจ้าง... 
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4.1 ค่าจ้างสำรวจ ออกแบบขยายเขตระบบไฟฟ้า ตั้งไว้ 6,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
สำรวจออกแบบประมาณการราคาขยายเขตระบบไฟฟ้า 3 เฟส เข้าบริเวณพ้ืนที่สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติอำเภอศรีสงคราม  
(โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 6/26 (ซอยเชื่อมระหว่างถนนเลี่ยงเมืองกับ  
ซอยเทศบาล 14) คงเหลือก่อนโอน 958,260 – 6,000 คงเหลือ 952,260 บาท) 

         มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม       เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                  เห็นชอบ           11 เสียง  
                  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                  งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  
ประธานสภา       4.2 ค่าจ้างออกแบบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอศรีสงคราม   
        ตั้งไว้ 250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอ 
        ศรีสงคราม (บริเวณลานท่าน้ำสงคราม-สะพานนาเพียง) บนพื้นที่ 20 ไร่ ประกอบด้วย  
        1. ผังแม่บทปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ แบบรายละเอียดผังบริเวณ  
         โครงการซึ่งแสดงตำแหน่งอาคารหรือพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด เส้นทางการสัญจร ทางเดินเท้า  
                  ลานกิจกรรม พรรณไม้ และอุปกรณ์ประกอบสนาม และอ่ืน ๆ ตามที่กำหนด  
        2. ภาพจำลองสามมิติ แสดงการออกแบบอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม  
        3. ภาพเคลื่อนไหวแสดงแนวคิดรายละเอียดโครงการ  
        (โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
        โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 6/26 (ซอยเชื่อมระหว่างถนนเลี่ยงเมืองกับ  
        ซอยเทศบาล 14) คงเหลือก่อนโอน 952,260 – 250,000 คงเหลือ 702,260 บาท) 
        มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม      เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                 เห็นชอบ           11 เสียง  
                 ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                 งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  
ประธานสภา      4.3 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ตั้งไว้ 11,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่ง 

    พุ่มไม้แบบมือถือ เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 
    ซีซี เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว  

                         (โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
                          โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 6/26 (ซอยเชื่อมระหว่างถนนเลี่ยงเมือง 
                          กับซอยเทศบาล 14) คงเหลือก่อนโอน 702,260 – 11,000 คงเหลือ 691,260 บาท)  
        มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม      เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                 เห็นชอบ           11 เสียง  
                 ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                 งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
 

/4.4 ค่าจัดซื้อ... 
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4.4 ค่าจัดซื้อท่อเหล็กส่งน้ำรูปตัววาย ตั้งไว้ 35,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
ท่อเหล็กส่งน้ำรูปตัววาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว หนา 3 มิลลิเมตร ยาว 3 เมตร  
พร้อมหน้าจาน จำนวน 1 ท่อ 
(โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 6/26 (ซอยเชื่อมระหว่างถนนเลี่ยงเมือง  
กับซอยเทศบาล 14) คงเหลือก่อนโอน 691,260 – 35,000 คงเหลือ 656,260 บาท)  

        มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม      เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                 เห็นชอบ           11 เสียง  
                 ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                 งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตำบลศรีสงครามดำเนินการเกี่ยวกับพระพุทธรูปทองคำ 
       4 เรื่อง ดังนี้  
       1) ขอรับพระพุทธรูปทองคำมาเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลศรีสงคราม  
       2) ขอใช้ที่ราชพัสดุจากอำเภอศรีสงครามเพ่ือเป็นสถานที่ก่อสร้างหอพระสำหรับประดิษฐาน  
           พระพุทธรูปทองคำบริเวณที่ว่าการอำเภอศรีสงครามที่ได้ดำเนินการทำฐานรากไปแล้ว  
           บางส่วน  
       3) จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างหอพระสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำตามแบบ 
           ที่กำหนด  
       4) บริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิดูแลบำรุงรักษา ดูแลเรื่องความปลอดภัย เชิดชูยกย่อง  
           และอ่ืน ๆ ที่จำเป็นตามความเหมาะสมในอนาคต 
        มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม      เห็นชอบด้วยการยกมือ  
                 เห็นชอบ           11 เสียง  
                 ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                 งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสิทธิชัย วงค์วันดี กระผม มีเรื่องที่จะแจ้งทีป่ระชุม จำนวน 6 เรื่อง  
รองนายกเทศมนตรี 1. กระผมขอนำเรียนชี้แจงความเป็นมา ว่าทำไมต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบล 
  ศรีสงคราม เพ่ือขอรับพระพุทธรูปทองคำมาเป็นสมบัติของเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยแต่ 
  ก่อนนั้น เมื่อครั้งที่กระผมดำรงตำแหน่งกำนันตำบลศรีสงคราม ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ 
  พระพุทธรูปทองคำหลายครั้ง ในสมัยที่นายพีรพล ลือล่า เป็นนายอำเภอศรีสงคราม โดยมติ 
  ที่ประชุม มีมติให้นำพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่มาประดิษฐาน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอ 
  ศรีสงคราม อีก 2 องค์ให้นำไปประดิษฐานที่วัดศรีเวินชัย ตำบลสามผง  ซึ่งในช่วงแรก 
  คณะกรรมการฯได้จัดทำเหรียญพระเพ่ือให้ประชาชนบูชา และเมื่อได้งบประมาณมา 
  ก็ดำเนินการก่อสร้างฐานรากของหอประดิษฐานจำนวน 4 แสนกว่าบาท และเหลือ 
  งบประมาณ 2 แสนกว่าบาท ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างในส่วนอ่ืน ๆ ได้ และเมื่อ 
  นายปรัชญา เสริฐลือชา มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอศรีสงคราม เรื่องการก่อสร้าง 
  หอประดิษฐานก็เริ่มเงียบหายไป จนมาถึงเมื่อไม่นานมานี้  พระคุณเจ้าจากวัดศรีเวินชัย  
 

 /การก่อสร้าง... 
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  มาสอบถามความก้าวหน้าของการก่อสร้างหอประดิษฐาน แต่เนื่องจากมีงบประมาณในการ 
   ก่อสร้างไม่เพียงพอ ในการนี้เพ่ือเก็บรักษาพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ไว้ให้พ่ีน้องประชาชน 
  ชาวตำบลศรีสงครามได้กราบไหว้ จึงนำเรื่องดังกล่าวนี้ มาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
  ตำบลศรีสงคราม เพ่ือรับพระพุทธรูปทองคำมาเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลศรีสงคราม 

  2. โรงผลิตเนื้อสุกรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ณ ตอนนี้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นมาก 
  เนื่องจากพนักงานร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติงาน เป็นผลทำให้ประชาชนนอกเขตพ้ืนที่มาใช้ 
  บริการของเรามากเพ่ิมข้ึน 
  3. ขอขอบคุณพนักงานของเทศบาลตำบลศรีสงครามทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน 
  โรคติดเชื้อโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นในตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ตลาดนัดวันพระ และ 
  ตลาดนัดของเอกชน 
  4. ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้รับการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกัน 
  โรคติดเชื้อโควิด 19 เกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก และถ้าเมื่อใด 
  ที่ผู้ประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว เทศบาลจะดำเนินการขึ้นป้าย  
  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน    
  5. ในคราวประชุมคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  
   2564 ผู้ประกอบการได้สอบถามเกี่ยวกับการฉลองวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ว่าสามารถทำ 
   กิจกรรมอะไรได้บ้าง โดยทางเทศบาลได้นำเรียนกับที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้  
  โรคติดเชื้อโควิด 19 ยังระบาดอยู่หลายพ้ืนที่จึงยังของดการดื่ม การเต้นรำด้วยเครื่องเสียง 
  ต่าง ๆ แต่สามารถที่จะจับฉลากของขวัญกันได้ 

  6. การจัดงานไหว้ศาลปู่ตา ซึ่งปีนี้จะจัดในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 แต่จะไม่มีมหรสพ 
  ครบงันใด ๆ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยกิจกรรมจะเริ่มเวลา  
  08.00 น. พิธีเปิดโดยท่านนายอำเภอศรีสงคราม จากนั้นจะเป็นการรำบวงสรวง กิจกรรม  
  ของพ่ีน้องประชาชน ชมรมตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ชมรมผู้สูงอายุ  และกิจกรรม 
  โส้ทั่งบั้ง เป็นต้น จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานทุกท่าน เข้าร่วม 
  เป็นเกียรติด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์ กระผมขอแสดงความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างหอประดิษฐานพระพุทธรูป 
รองนายกเทศมนตรี ทองคำ ตอนที่กระผมเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีสงคราม ก็ได้ร่วมประชุมเกี่ยวกับ 
  เรื่องนี้หลายครั้ง ตั้งแต่การที่ชาวบ้านศรีเวินชัยมาขอทวงคืน การมีมติให้พระพุทธรูปทองคำ  
  องค์ ใหญ่ ประดิษฐานไว้ที่  ณ  บริ เวณที่ ว่าการอำเภอศรีสงคราม การขอรับบริจาค 
  จากประชาชน จนได้ฐานรากของหอประดิษฐาน ซึ่งเมื่อครั้งสมัยที่นายพีรพล ลือล่า  
  เป็นนายอำเภอศรีสงครามได้เรียนเชิญนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
  ในขณะนั้น มาเยี่ยมชมพระพุทธรูปทองคำ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรับปากว่าจะหา  
  งบประมาณมาช่วยในส่วนที่ขาดเหลือ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ก่อสร้างต่อ ด้วยเหตุผล  
  หลายประการ จนมาถึงวันที่พระคุณเจ้าวัดศรีเวินชัยและชาวบ้าน มาสอบถามความก้าวหน้า 
  ในการก่อสร้าง กระผมจึงนำเรียนไปว่า เทศบาลตำบลศรีสงครามมีความพร้อมที่จะดำเนินการ 
  ต่อ แต่เนื่องจากพระพุทธรูปทองคำเป็นของส่วนรวม เป็นของประชาชน ทำให้การดำเนินการ 
  ต้องขอความเห็นชอบจากหลายฝ่าย ซ่ึงเทศบาลตำบลศรีสงครามก็กำลังดำเนินการอยู่ ทำให้ 
  พระคุณเจ้าวัดศรีเวินชัยและชาวบ้านเข้าใจ จึงเป็นที่มาของการขอความเห็นชอบในวันนี้  
ที่ประชุม รับทราบ 

/นายยุทธนา... 
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นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ กระผม มีเรื่องที่จะแจ้งทีป่ระชุม จำนวน 5 เรื่อง  
นายกเทศมนตรี 1. การขอรับพระพุทธรูปทองคำมาเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลศรีสงครามนั้น จะต้อง 
  ดำเนินการ ดังต่อไปนี้   
   - ต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลศรีสงครามเป็นอันดับแรก  
   - ขอมติจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยการทำประชาคม  
   - นำเรียนผลการดำเนินการตาม 2 ข้อดังกล่าวข้างต้น ต่อนายอำเภอศรีสงคราม       
                                 เพ่ือขอรับพระพุทธรูปทองคำมาเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลศรีสงคราม  
    - ทำหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุ   
  2. ฝ่ายบริหารจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินการตามภารกิจของ 
  เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือดำเนินการก่อสร้าง 
  หอประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้  
  3. เมื่อขั้นตอนขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลศรีสงครามและการขอมติจาก 
  ประชาชน เสร็จ เรียบร้อยแล้ ว  กระผมจะมอบหมายท่ านธราพงษ์  เรือ งวรบู รณ์   
  รองนายกเทศมนตรี ดำเนินการประสานขอรับพระพุทธรูปทองคำมาเป็นทรัพย์สินของ 
  เทศบาลตำบลศรีสงครามต่อนายอำเภอศรีสงคราม และมอบหมายท่านนวรัตน์ ลิจ้วน 
  ปลัดเทศบาล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอใช้พื้นที่ราชพัสดุต่อไป  
  4. การจัดงานไหว้ศาลปู่ตาในปีนี้จะไม่มีมหรสพครบงัน เนื่องจากการติดต่อมหรสพต่าง ๆ นั้น 
  จะต้องใช้เวลาเป็นเดือน ๆ และสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด  
  19 อยู่ในหลายเขตพ้ืนที่ จึงเห็นสมควรงดมหรสพในปีนี้  
  5. การขยายเขตระบบไฟฟ้า 3 เฟส เข้าบริเวณพ้ืนที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอ 
  ศรีสงครามนั้น ในระหว่างนี้ส่วนราชที่เกี่ยวข้องจะเข้าสำรวจพ้ืนที่ ทั้งนี้ถ้าการสำรวจพ้ืนที่  
  เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมจะขอให้ท่านประธานสภานัดประชุมสภาเทศบาลตำบล  
  ศรีสงครามในปลายเดือนธันวาคม 2564 ต่อไป  
ที่ประชุม รับทราบ 
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน ดิฉัน มีเรื่องที่จะแจ้งทีป่ระชุม จำนวน 1 เรื่อง  
ปลัดเทศบาล/ 1. ช่วงนี้กองช่างได้ดำเนินการสำรวจถนนลูกรังเพ่ือทำการปรับปรุงซ่อมแซม จึงขอความ  
เลขานุการสภา  อนุเคราะห์สมาชิกสภาทุกท่าน สำรวจถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย โดยแจ้งกองช่างเพ่ือเข้า 
  ดำเนินการต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสว่าง ไชยต้นเทือก ขอให้ดำเนินการตัดกิ่งต้นไม้ที่รกรุงรัง บริเวณบ้านนายจันทร์สว่าง อุ่นกลม เนื่องจาก 
สมาชิกสภา  เกรงว่าจะหักทับและสร้างความเสียหายให้กับโคมไฟฟ้าส่องสว่างได้  
นายกเทศมนตรี กระผมจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเป็น 
  วันที่ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่บริเวณศาลปู่ตา  
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ใช้การไม่ได้ บริเวณบ้านนางประไพ สาเคดา 
สมาชิกสภา   และนางชม สาเคดา รวมทั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ให้ความสว่างไม่เพียงพอบริเวณบ้าน 
  นางหนูเรียน ใยปางแก้ว และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนไปสะพานบ้านนาเพียง เพราะเวลา 
  ตอนกลางคืนกล้องวงจรปิดไม่สามารถบันทึกภาพได้  
นายกเทศมนตรี กระผมจะมอบหมายให้กองช่างเข้าดำเนินการต่อไป  
ประธานสภา   กระผม มีเรื่องที่จะแจ้งทีป่ระชุม จำนวน 2 เรื่อง  
 1. ขอให้ดำเนินการเก็บขยะที่ประชาชนไปทิ้งไว้ที่ซอยเทศบาล 2 บริเวณบ้านครูรีพล หาดสูง 
  ถนนเส้นไปเขื่อนน้ำอูน                                                                         /นายก... 
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นายกเทศมนตรี กระผมจะมอบหมายให้กองสาธารณสุขเข้าดำเนินการต่อไป 
ประธานสภา  2. ขอเรียนเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานทุกท่าน ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ 
  ศาลปู่ตา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลาช่วงเช้า และเข้าร่วมงานไหว้ศาลปู่ตา ในวันที่  
  17 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน 
ทีป่ระชุม รับทราบ  
ประธานสภา  มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 
   ประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
   ประจำปี 2564 สำหรับวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ บัดนี้ 
 

                                             ปิดประชุม เวลา ๑1.00 น.      
                             

 
                                      (ลงชื่อ)      เจ้าพระยา มณีปกรณ ์       ผู้บันทึกการประชุม 
                                                 (นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์) 
                                                    นักทรัพยากรบุคคล 
 
 

 
                                      (ลงชื่อ)          นวรัตน์ ลิจว้น              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวนวรัตน ์ลิจ้วน) 

                                             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม    
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 ธันวาคม 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 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


