
ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖3   

วันอังคำรที่ ๒9 กันยำยน ๒๕๖3 เวลำ 10.๐๐ 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 

รัตนวงค ์
จุลพรหม 

สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

ทัศนัย         รัตนวงค ์
พัฒนชัย       จุลพรหม 

7 นำยมีชัย อินอุเทน สมำชิกสภำเทศบำล มีชัย            อินอุเทน  
8 นำยลิน นันสีบุตร สมำชิกสภำเทศบำล ลิน             นันสีบุตร 
9 นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก สมำชิกสภำเทศบำล สว่ำง           ไชยต้นเทือก 

10 นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์ สมำชิกสภำเทศบำล สัมฤทธิ์        อุดมเดชำเวทย์ 
๑1 นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำ นวรัตน์        ลิจ้วน 

 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 ๑. นำยยุทธนำ         เรืองวรบูรณ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 

๒. นำยธรำพงษ์        เรืองวรบูรณ์ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
๓. นำยนัฐวุฒิ          ไชยเสือ  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
๔. นำยยุทธศักดิ์       สุขวิพัฒน์ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม  
๕. ว่ำที่ร้อยโทวิรุจน์    ไชยสัตย์  รองปลัดเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
๖. นำงอักษร    แก้วจันทร์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
๗. นำงกรกมล   ณัฐวรนันท์  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
๘. นำงสำวธำริณ ี  เครือวำค ำ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
๙. พันจ่ำเอกเบญจรงค์   นรำศรี   หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 
๑๐. นำยภิรมย์    พรมบุตร หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ 
๑๑. นำงสำวพำยรินทร์   พุทธรักษำ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
๑๒. นำยศุภชัย   ทิพประมวล  นิติกร 
๑๓. นำงสำวจิรำธร   แสงอรุณ  นักพัฒนำชุมชน 
๑๔. นำยเจ้ำพระยำ   มณีปกรณ์ นักทรัพยำกรบุคคล 
๑๕. ว่ำที่ร้อยเอกอดิศักดิ์ ปิระนันท ์ นักวิชำกำรพัสดุ 
16. นำงสำวช่อลดำ   อนุญำหงษ์  นักประชำสัมพันธ์ 
๑๗. นำยจ ำนงค์   วงค์โสภำ  ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน 
๑๘. นำงสำววิไลพร   อรุณำ    ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  

      19. นำยพีรพงษ์   ประเสริฐสังข์     นักกำร  
      เมื่อถึงเวลำ 10.๐๐ น. เลขำนุกำรสภำเห็นว่ำสมำชิกสภำเทศบำลมำครบองค์ประชุมจึงเชิญสมำชิกสภำเทศบำล 
เข้ำห้องประชุม และกล่ำวเชิญประธำนสภำจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตำมระเบียบวำระ 
กำรประชุมต่อไป                                                                                                         /ระเบียบ... 
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ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์ - ประกำศจังหวัดนครพนม เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัยวิสำมัญ 
ประธำนสภำ  สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ด้วยสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม ขออนุญำตเปิดประชุม

สภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือขอควำม
เห็นชอบในกำรกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖3 และเรื่องอ่ืน ๆ ในกิจกำร 
สภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  ตั้ งแต่ วันที่  ๒1  กันยำยน  - 5  ตุล ำคม ๒๕๖3  
รวม ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลศรีสงครำม อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และข้อ  
๓๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับค ำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3298/๒๕๖2 ลงวันที่ 1 ตุลำคม  
๒๕๖2 เรื่อง มอบอ ำนำจให้รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วนรำชกำร 
และนำยอ ำเภอ ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม จึงอนุญำตให้สภำเทศบำล
ต ำบลศรีสงครำม เปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ 
๒1 กันยำยน - 5 ตุลำคม ๒๕๖3 รวม ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม 

                      จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
    ประกำศ ณ วันที่ 15 เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3 

 
                        (ลงชื่อ) นำยปรัชญำ   เสริฐลือชำ 
                                 นำยปรัชญำ   เสริฐลือชำ 

                           นำยอ ำเภอศรีสงครำม ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                                                                  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม 
ที่ประชุม รับทรำบ  
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน 
ประธำนสภำ ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจและรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 

ศรีสงครำม สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี ๒๕๖3 ในวันจันทร์ที่ ๒4 สิงหำคม 
๒๕๖3 
มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 

ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 
 เห็นชอบ  9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
ระเบียบวำระท่ี  3     เรื่องขออนุมัติกันเงินหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 6 โครงกำร   

        ประธำนสภำ             (อำศัยอ ำนำจตำมควำมในระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน  
                                       กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
   ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ 
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก  
                                                                                                                                            /ให้...  
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  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลำ  

                                  หนึ่งปี) 
  1. โครงกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) 

     จ ำนวนเงิน 500,000 บำท  
  2. โครงกำรก่อสร้ำงคันหินบริเวณลำนห้ำแยก จ ำนวนเงิน 122,600 บำท  
  3. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยเทศบำล 17 (ช่วงบริเวณรำงระบำยน้ ำลอยฟ้ำ)   
                                     จ ำนวนเงิน 245,400 บำท  
  4. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ ซอยเทศบำล 14 จำกสำมแยกถนนเลี่ยงเมืองถึงห้วยน้ ำจั้น
     จ ำนวนเงิน 455,000 บำท  
  5. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำถนนเทศบำล 9 (หลังปำ่ช้ำวัดศรีสมบูรณ์)   
                                     จ ำนวนเงิน 59,730 บำท  
  6. โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพักบริเวณหลังโรงเรียนบ้ำนปำกอูน   
                                     จ ำนวนเงิน 45,150 บำท 

         มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม                เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 
                           เห็นชอบ  9 เสียง 
                           ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
                           งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธำนสภำ          4.1 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 มำตั้ง 

     เป็นรำยกำรใหม่ในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
     จ ำนวน 1 รำยกำร  
(อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 27 แห่ งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร  
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ 
โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น)  
โครงกำรปรับพื้นที่ก่อสร้ำงสนำมฟุตซอล ตั้งไว้ 87,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง 
เหมำปรับพ้ืนที่ก่อสร้ำงสนำมฟุตซอล โดยถมทรำยทับบ่อส้วมเดิม และถมดินขนำดพ้ืนที่ 
2,800 ตำรำงเมตร หนำเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 840 ลูกบำศก์ 
เมตร ตำมแบบกองช่ำงเทศบำลต ำบลศรีสงครำมก ำหนด  
(โอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ  
โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยโครงกำรสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ  
คงเหลือก่อนโอน 259,000 – 87,000 คงเหลือ 172,000 บำท) 

           มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม                  เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 
                             เห็นชอบ  9 เสียง 
                             ไม่เห็นชอบ - เสียง 
                             งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
 
 

/4.2 เรื่อง... 
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                          4.2 เรื่องขออนุมัติกันเงินหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 1 โครงกำร 

 (อำศัยอ ำนำจตำมควำมในระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก จ่ำยเงิน 
 กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
 สิ่งก่อสร้ำงยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร  
 ปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลำหนึ่งปี) 
1. โครงกำรปรับพื้นที่ก่อสร้ำงสนำมฟุตซอล ตั้งไว้ 87,000 บำท 

          มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม                เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 
                           เห็นชอบ  9 เสียง 
                           ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
                           งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
                           4.3 เรื่องแจ้งจำกสมำชิกสภำ 
นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม   กำรเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป ตำมภำรกิจของเทศบำลต ำบลศรีสงครำม โดยปกติแล้วจะเก็บ 
สมำชิกสภำ    วันเว้นวัน มีบำงครั้งที่ขยะล้นเป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำกไม่ได้มำเก็บประมำณ 4 – 5 วัน 
       กระผมจึงขอรำยละเอียดในกำรเก็บด้วยครับ 
ว่ำที่ร้อยโทวิรุจน์ ไชยสัตย์  ด้วยเทศบำลต ำบลศรีสงครำมมีรถขยะจ ำนวน 3 คัน แต่ละคันมีพนักงำน 4 คน โดยแบ่ง 
รองปลัดเทศบำล            กำรเก็บเป็น 3 เขต กำรเก็บนั้น หน่วยงำนรำชกำรจะเก็บทุกวัน ครัวเรือนจะเกบ็วันเว้นวัน 
รักษำรำชกำรแทน     ตอนเช้ำจะเก็บทุกวัน ตอนบ่ำยจะเก็บเฉพำะวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ ส่วนวันอังคำร  
ผอ.กองสำธำรณสุขฯ    และวันพฤหัสบดีจะต้องปฏิบัติงำนบริกำรชุมชนของเทศบำล เพรำะต้องใช้รถขยะในกำร 
     ขนส่ง เต้นท์และเก้ำอ้ี  
นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์  ตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น กระผมขอแก้ไขปัญหำในกำรเก็บขยะเบื้องต้น โดยให้ไปเก็บขยะ 
นำยกเทศมนตรี   ในช่วงบ่ำยวันอังคำรและวันพฤหัสบดีด้วย ส่วนกำรปฏิบัติงำนบริกำรชุมชนของเทศบำล 
       ใน ก ำรข น ส่ ง  เต้ น ท์ แ ล ะ เก้ ำ อ้ี นั้ น  ใน ระห ว่ ำ งนี้ ให้ ใช้ ร ถก ระ เช้ ำ ไฟ ฟ้ ำแ ท น  
      เพรำะปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เทศบำลต ำบลศรีสงครำมได้รับจัดสรร รถขยะ จ ำนวน  
       1 คัน คันที่เก่ำสุดก็จะปลดระวำงและให้น ำไปใช้ในกำรขนส่ง เต้นท์และเก้ำอ้ีต่อไป 
นำยลิน นันสีบุตร   ด้วยบ้ำนของนำยสมหวัง สำระโพธิ์ หมู่ที่ 6 ถูกน้ ำท่วมขังเป็นประจ ำ กระผมจึงขอควำม
สมำชิกสภำเทศบำล  อนุเครำะห์เข้ำด ำเนินกำรด้วย 
นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์  กระผมจะมอบหมำยให้กองช่ำงเข้ำส ำรวจต่อไป 
ว่ำที่ร้อยโทวิรุจน์ ไชยสัตย์  ด้วยเทศบำลต ำบลศรีสงครำม ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำก ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน 
              กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ซึ่งจะด ำเนินกำรในช่วงเดือน สิงหำคม 2563 ถึง 
                พฤษภำคม 2564 จ ำนวน 10 เดือน โดยเป็นกำรก ำจัดขยะของครัวเรือน, ตลำดสด และ 
     หน่วยงำนรำชกำร เทศบำลต ำบลศรีสงครำมได้น ำชำวบ้ำน อสม. และผู้ที่ เกี่ยวข้อง  
     เดินทำงไปศึกษำดูงำนที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    นำรำชควำย ซึ่งทั้งสองแห่งสำมำรถแยกประเภทขยะ 4 ประเภทได้ส ำเร็จร้อยละ 100 
      ส่วนประเด็นที่ไปศึกษำดูงำน มี 4 ประเด็น ดังนี้   
     1. กำรก ำจัดขยะเปียกโดยใช้แมลงวันลำย   
     2. กำรจัดตั้งกองทุนขยะ โดยขยะรีไซเคิล   
     3. กำรเก็บรวบรวมขยะอันตรำยก่อนน ำ  ส่งให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
                                              นครพนม  
                                                                                                                      /4. กำรจัดกำร...  
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                    4. กำรจัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไป โดยไม่ใช้ถังขยะ ซึ่งชำวบ้ำนจะเก็บใส่ถุงด ำไว้ 
                                              ทีบ่้ำนรอรถขยะมำเก็บ 
ประธำนสภำ         มีท่ำนใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำน 
           ที่เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 
                                    ประจ ำปี ๒๕๖3 ณ บัดนี ้
 

ปิดประชุม เวลำ ๑๑.๓๐ น. 
 

 
 

                                      (ลงชื่อ)     เจ้ำพระยำ มณีปกรณ์          ผู้บันทึกกำรประชุม 
                                                 (นำยเจ้ำพระยำ มณีปกรณ์) 
                                                    นักทรัพยำกรบุคคล 
 
 

   
                                      (ลงชื่อ)          นวรัตน์ ลิจว้น             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                   (นำงสำวนวรัตน ์ลิจ้วน) 

                                             เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม    
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  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัย
วิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖3 ในวันที่ 29 กันยำยน ๒๕๖3 เห็นว่ำถูกต้องเรียบร้อย จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็น
หลักฐำน 
 
  
 
 
 

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

 


