
ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2564 
วันพุธที่ 5 พฤษภำคม ๒๕๖4 เวลำ 09.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
    ผู้มำประชุม 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อตัว  -  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑ นำยลิน นันสีบุตร ประธำนสภำเทศบำล ลิน              นันสีบุตร 
2 นำยนัฐวุฒ ิ ไชยเสือ รองประธำนสภำเทศบำล นัฐวุฒิ          ไชยเสือ 
3 นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม สมำชิกสภำเทศบำล จันทร์เพชร    อุ่นกลม 
4 นำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ สมำชิกสภำเทศบำล ทวีศักดิ์         แก้วจันทร์ 
5 นำยบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร สมำชิกสภำเทศบำล บุญเริ่ม         สวุรรณเพ็ชร 
6 
7 

นำยพัฒนชัย 
นำยภคพล 

จุลพรหม 
จังตระกูล 

สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

พัฒนชัย        จลุพรหม 
ภคพล          จังตระกูล 

8 นำยมำนิส คัณทักษ์ สมำชิกสภำเทศบำล มำนิส           คัณทักษ์  
9 นำยมีชัย อินอุเทน สมำชิกสภำเทศบำล มีชัย             อินอุเทน 

10 นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก สมำชิกสภำเทศบำล สว่ำง            ไชยต้นเทือก 
11 นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์ สมำชิกสภำเทศบำล สัมฤทธิ์         อุดมเดชำเวทย์ 
12 นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์ สมำชิกสภำเทศบำล อนุวัฒน์        ยะสำนติทิพย์ 
13 นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำ นวรัตน์         ลิจว้น 

 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
      1. นำยยุทธนำ  เรืองวรบูรณ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
    2. นำยธรำพงษ์  เรืองวรบูรณ์ 
  3. นำยสิทธิชัย  วงค์วันดี 
  4. นำยสมบูรณ์  ผ่ำนส ำแดง 
  5. นำยยุทธศักดิ์   สุขวิพัฒน์ 
  6. ว่ำที่ร้อยโทวิรุจน์    ไชยสัตย์  รองปลัดเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

7. นำงอักษร    แก้วจันทร์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
8. นำงกรกมล   ณัฐวรนันท์  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
9. นำงสำวธำริณ ี  เครือวำค ำ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
10. พันจ่ำเอกเบญจรงค์   นรำศรี   หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 
11. นำงสำวพำยรินทร์   พุทธรักษำ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
12. นำยศุภชัย   ทิพประมวล  นิติกร 

      13. ว่ำที่ร้อยเอกอดิศักดิ์   ปิระนันท์  นักวิชำกำรพัสดุ 
14. นำยภำคภูมิ   หงษ์สิงห์  วิศวกรโยธำ 

      15. นำงสำวกรรณิกำ   ดำยังหยุด  นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
      16. นำงจิรำภรณ์   โพธำรินทร์  คร ู

17. นำยเจ้ำพระยำ   มณีปกรณ์ นักทรัพยำกรบุคคล 
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18. นำงสำวช่อลดำ   อนุญำหงษ์  นักประชำสัมพันธ์ 

      19. นำยสรรเพชญ   พรหมประกำย  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
      20. นำยจ ำนงค ์   วงค์โสภำ  ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน 
      21. นำยพีรพงษ์   ประเสริฐสังข์     นักกำร  
      เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. เลขานุการสภาเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมจึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาล 
เข้าห้องประชุม และกล่าวเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตามระเบียบวาระ  
การประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยลิน นันสีบุตร   1.1 สภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม ขอแจ้งประกำศ จ ำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
ประธำนสภำ         1.1.1 ประกำศสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม เรื่อง กำรเปิดประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
                                             ศรีสงครำม ประจ ำปี ๒๕๖4 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2564  
         1.1.2 ประกำศสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม เรื่อง เปิดประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
                                             ศรีสงครำม สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕๖4 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 
         2564  
    1.2 นำยอ ำเภอศรีสงครำม ลงนำมค ำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1109/2564 เรื่อง แต่งตั้ง 
          รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม  
                                     ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2564 (พร้อมอ่ำนค ำสั่งแต่งตั้งดังกล่ำว)    
ที่ประชุม    รับทรำบ  
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน  
ประธำนสภำ   ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจและรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
    ศรีสงครำมครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภำคม 2564  
    มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม   เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
    เห็นชอบ           11 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ - เสียง  
    งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

ระเบียบวำระท่ี  ๓  เรื่อง นำยกเทศมนตรีแถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำล     
ประธำนสภำ                (มำตรำ 48 ทศ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  
               (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562)  
               ขอเชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำมแถลงนโยบำย  
นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ (ค ำแถลงนโยบำย ของ นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม) 
       เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมำชิกสภำเทศบำล ปลัดเทศบำล  
                            หัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้มีเกียรติทุกท่ำน 
       ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 
                    ต ำบลศรีสงครำม อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2564  
             โดยรับรองให้กระผม นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ เป็นนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
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    นับตั้งแต่วันเลือกตั้งคือวันที่  28 มีนำคม 2564 นั้น และพระรำชบัญญัติเทศบำล  
    พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 48 ทศ บัญญัติว่ำ 
         ก่อนนำยกเทศมนตรีเข้ำรับหน้ำที่ ให้ประธำนสภำเทศบำลเรียกประชุมสภำเทศบำล เพ่ือให้ 
    นำยกเทศมนตรีแถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำล โดยไม่มีกำรลงมติ ทั้งนี้ภำยในสำมสิบวัน  
    นับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี  
       บัดนี้ กระผมนำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม ได้ก ำหนด 
    นโยบำยกำรบริหำรรำชกำรที่ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิป ไตยอันมี 
    พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีควำมสอดคล้องกับแนวนโยบำยแห่งรัฐ ตลอดจน 
    ยุทธศำสตร์ชำติ พุทธศักรำช 2561-2580 ยุทธศำสตร์จังหวัดนครพนม พุทธศักรำช 
     2561-2564 ยุทธศำสตร์เทศบำลต ำบลศรีสงครำม พุทธศักรำช 2561-2565 กระผม 
    จึงขอแถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม ให้ทรำบถึงแนวทำงกำรบริหำร 
    รำชกำร เพ่ือพัฒนำเทศบำลต ำบลศรีสงครำมให้เจริญก้ำวหน้ำ ประชำชนมีควำมสุข  
    ควำมสำมัคคี มีจิตใจที่เอ้ืออำทร ตลอดจนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ตำมหลักคิด “สำนงำนต่อ 
     ก่องำนใหม่ และบูรณำกำรกำรท ำงำนกับทุกภำคส่วน เพ่ือควำมอยู่ดีมีสุขของพ่ีน้อง 
      ประชำชน” โดยมีนโยบำยด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  
       1. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
           จะปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้เหมำะสมกับบริบทของท้องถิ่น เช่น 
     ประสำนขออนุญำตก่อสร้ำงถนนในเขต ส.ป.ก. ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมให้ได้มำตรฐำน  
      ยกระดับถนนสำยที่เชื่อมกับถนนทำงหลวง เพ่ือให้สำมำรถสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย 
     ก่อสร้ำงก ำแพงกันดินตำมจุดเสี่ยงต่อดินสไลด์ ก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำรำง/ท่อระบำยน้ ำ  
    ทั่วเขตเทศบำล จัดให้มีระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสียก่อนระบำยสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติ  
      ติดตั้งป้ำยสัญญำณจรำจรให้ทั่วถึง จัดให้มีจุดรับน้ ำในกำรดับเพลิงเพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว 
    ในกำรปฏิบัติงำน จัดหำแสงสว่ำงตำมแนวถนนสำธำรณะและแนวคันป้องกันน้ ำท่วม 
    ริมแม่น้ ำสงครำม ล ำน้ ำอูน เพ่ิมจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือสร้ำงควำม 
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน  
       2. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  
           ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย แหล่งน้ ำ 
     แหล่งก ำเนิดมลพิษ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ 
    โดยกำรสร้ำงสวนสำธำรณะมำตรฐำน สวนป่ ำชุมชนหรือสวนสุขภำพในชุมชน  
    ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในที่สำธำรณะทั่วเขตเทศบำล เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับเมือง 
      ส่งเสริมให้ประชำชนรวมถึงพระสงฆ์ สำมเณร มีคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดี ตำมค ำกล่ำว 
    ที่ว่ำ จิตใจที่ดี ย่อมอยู่ในร่ำงกำยที่สมบูรณ์ จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้มีภำวะพ่ึงพิง เพ่ื อให้เกิด 
    กำรบริหำรจัดกำรร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
     รวดเร็ว ทั่วถึง   
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    3. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ  
           เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บภำษีโดยน ำระบบแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
     มำเป็นเครื่องมือในกำรจัดเก็บภำษีให้ถูกต้อง เป็นธรรม และยกระดับให้เป็นศูนย์สนับสนุน 
    กำรปฏิบัติงำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน เปิดโอกำสให้ผู้ด้อยโอกำสได้ท ำงำน 
    มำกขึ้น ส่งเสริมกำรมีงำนท ำอย่ำงทั่วถึง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดสถำนที่ค้ำขำย 
    อย่ำงเหมำะสม ผลักดันให้มีกำรตั้ งกลุ่มวิสำหกิจชุมชน ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร 
    อย่ำงประหยัดและเกิดประสิทธิภำพ จัดให้มีสถำนที่ในกำรประกอบอำชีพรวมทั้งสนับสนุน  
    ให้เกิดกำรค้ำกำรลงทุนของประชำชนมำกขึ้น พัฒนำแหล่งน้ ำให้สำมำรถกักเก็บน้ ำได้ 
    เพียงพอในกำรท ำกำรเกษตรและจัดหำระบบกำรส่งน้ ำเข้ำสู่พ้ืนที่กำรเกษตร เพ่ือลดต้นทุน 
    กำรผลิต  
       4. นโยบำยด้ำนสังคม  
           จัดตั้งศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ เพ่ือเตรียมกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยและดูแล 
    คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่ำงมี 
    ควำมสุข บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำน องค์กรต่ำง ๆ ในกำรท ำงำน ส่งเสริมสนับสนุน 
    บทบำทสตรี เยำวชน เพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนสร้ำงครอบครัวอบอุ่นหรือจัดตั้งกลุ่ม  
    พลังมวลชนต่ำง ๆ ให้เพ่ิมมำกขึ้น สนับสนุนกำรเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
    และอำชญำกรรมในชุมชน หนุนเสริมระบบควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้ง 
    สร้ำงผู้น ำชุมชน ยกย่องปรำชญ์ชำวบ้ำนให้เป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมกำรพัฒนำ กิจกรรม 
    สำธำรณประโยชน์ที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงสังคมที่เข้มแข็ง   
       5. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ  
           ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงำม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
      สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำครูให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  
    น ำไปสู่กำรพัฒนำเด็กอย่ำงเต็มศักยภำพ รับแนวคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ มำพัฒนำเด็กปฐมวัย 
    เพ่ือให้มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ส่งเสริมภำวะโภชนำกำร  
    และกำรเรียนกำรเล่นอย่ำงสมดุล ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและนันทนำกำรเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกัน  
    ทำงสังคมให้แก่เด็ก เยำวชนและประชำชน  
       6. นโยบำยด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร  
           ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนทุกภำคส่วนเข้ำร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ ก ำหนด  
    นโยบำยและมำตรกำรร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือเป็น 
     รำกฐำนของกำรพัฒนำระบอบประชำธิปไตยในบริบทสังคมไทย พัฒนำศักยภำพและ 
    ประสิทธิภำพบุคลำกรท้องถิ่นให้พร้อมในกำรบริกำรสำธำรณะ และกำรให้บริกำร 
    แก่ประชำชนเชิงรุก เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร รำชกำรและประชำชน ยกระดับ  
    คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (เทศบำลต ำบล 
    ศรีสงครำม) โดยมีภำคสังคม ภำคเอกชน และประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน 
    และเฝ้ำระวังกำรทุจริต ประพฤติมิชอบในวงรำชกำร  
       นโยบำยทั้ง 6 ด้ำนที่กระผมได้กล่ำวมำข้ำงต้น จะเป็นทิศทำงกำรบริกำรรำชกำรในช่วง 
        4 ปีข้ำงหน้ำ อย่ำงไรก็ดี จำกสถำนกำรณ์และปัญหำที่ทั่วโลก ประเทศไทยและพ้ืนที่ของเรำ 
                                                                                                                                 /ก ำลัง... 
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    ก ำลังเผชิญอยู่ขณะนี้คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และมีแนวโน้ม 

    ของจ ำนวนผู้ป่วยที่เพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและ 
    ควำมเป็นอยู่ของประชำชน จึงต้องก ำหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

      นโยบำยเร่งด่วน  
     1. จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์หรืออ่ืน ๆ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนป้องกัน รักษำ 
          และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับมือ 

        กับสถำนกำรณ์ของโรคระบำดได้ทันท่วงที 
    2. รณรงค์ ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ที่ถูกต้อง ละเอียด เข้ำใจง่ำยในเรื่องกำรป้องกันตนเอง 
        จำกเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพ่ือให้ เกิดควำมรอบรู้และปฏิบัติตนได้ 

        อย่ำงถูกต้อง 
    3. ร่วมด ำเนินกำรกับหน่วยงำนอ่ืนในกำรป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและกำรรักษำพยำบำล 
        โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยำบำล 

        สนำมในพื้นที่ตำมแนวทำงของรัฐ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์คลังของท้องถิ่น 
        นโยบำยที่กระผมแถลงมำทั้งหมดนี้ จะเป็นกรอบในกำรบริหำรเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
    ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ และระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร ซึ่งกระผมจะด ำเนินกำร 
    ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตำมควำมเหมำะสมและทรัพยำกรที่มีอยู่ ขอให้สภำเทศบำลต ำบล  
    ศรีสงครำมและประชำชนได้เชื่อมั่นว่ำ กระผมจะบริหำรงำนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  
     ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ถือประโยชน์สุขของประชำชนเป็นที่ตั้ง โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำร 
    บ้ำนเมืองที่ ดี  เพ่ือให้ เทศบำลต ำบลศรีสงครำมเป็น เมืองที่น่ ำอยู่  ผู้ คนมีควำมสุข  
       ขอบคุณครับ  
ประธำนสภำ         มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะซักถำม แสดงควำมคิดเห็นและอภิปรำย กำรแถลงนโยบำยของ 
    นำยกเทศมนตรี เรียนเชิญ  
    ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะซักถำม แสดงควำมคิดเห็นและอภิปรำย กระผมจะด ำเนินกำร 
    ในระเบียบวำระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป           
ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยกเทศมนตรี   กระผม ขอแนะน ำคณะผู้บริหำร จ ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้  
       1. นำยธรำพงษ์ เรืองวรบูรณ์  ต ำแหน่ง รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม  
       2. นำยสิทธิชัย วงค์วันดี   ต ำแหน่ง รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
       3. นำยสมบูรณ์ ผ่ำนส ำแดง ต ำแหน่ง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
       4. นำยยุทธศักดิ์ สุขวิพัฒน์   ต ำแหน่ง ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม  
ที่ประชุม   รับทรำบ  
นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน ดิฉัน มีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุม จ ำนวน 2 เรื่อง  
เลขำนุกำรสภำ               1. ขอให้สมำชิกสภำและผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำทุกท่ำน ยื่นบัญชีรำยรับ 
             รำยจ่ำย ในกำรเลือกตั้ งภำยใน 90 วัน  นับแต่วัน เลือกตั้ ง ซึ่ งตรงกับวันที่  
           26 มิถุนำยน 2564 โดยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครพนม  
           จะมำรับเอกสำรและตรวจสอบเอกสำรที่ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม ในวันที่  
           13 พฤษภำคม 2564 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
                                                                                                                                  /หำก... 
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           หำกท่ำนใดไม่สำมำรถมำในวันดังกล่ำวได้  ให้ท่ ำนไปยื่นเอกสำรด้วยตัวเอง 
                                      ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจังหวัดนครพนม ภำยในวันที่  
           26 มิถุนำยน 2564 หำกท่ำนไม่ไปยื่นเอกสำร หรือยื่นเอกสำรไม่ถูกต้อง หรือ 
           ยื่นเอกสำรเท็จ จะมีโทษตำมกฎหมำย 
       2. กำรลงทะเบียนเพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ด้วยควำม 
        สมัครใจ ซึ่งตอนนี้มี 2 แนวทำง  
           2.1 โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ซึ่งจะออกส ำรวจสอบถำมกับท่ำน 
        ที่บ้ำนของท่ำน  
           2.2 โดยเทศบำลต ำบลศรีสงครำม ซึ่งโรงพยำบำลศรีสงครำมจะฉีดวัคซีน ประมำณ 
        กลำงเดือน  พฤษภำคม 2564 ท่ ำนใดที่ สน ใจขอให้ ไปลงทะเบี ยน ที ่
        กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ที่ประชุม   รับทรำบ  
นายทวีศักดิ์ แก้วจันทร์  ขอความอนุ เคราะห์ถมดินลูกรังถนนเส้นลงไปน ้ าสงครามและเส้นไปนาปรังของ 
สมาชิกสภา   พ่ีน้องประชาชน เนื่องจากถนนช้ารุด  
นำยกเทศมนตรี   กระผมจะมอบหมำยให้กองช่ำงเข้ำด ำเนินกำรส ำรวจพื้นที่ต่อไป  
นายทวีศักดิ์ แก้วจันทร์  ขอความอนุ เคราะห์ ซ่ อมแซมไฟ ฟ้ าส่ องสว่ างที่ ช้ ารุด เสี ยหายบริ เวณ หน้ าบ้ าน 
    นายเสริม ไมวงค์แสน, หน้าบ้านนางเจียระนัย จุตตะ  
นำยกเทศมนตรี   กระผม จะมอบหมำยให้กองช่ำงเข้ำด ำเนินกำรซ่อมแซมโดยเร็ว  
นำยภคพล จังตระกูล  ด้วยช่วงนี้ เกิดพำยุฤดูร้อน  ท้าให้สายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าช้ารุดเสียหาย จึงขอความ 
สมาชิกสภา     อนุเคราะห์ด้าเนินการซ่อมแซม รวมทั งตัดแต่งต้นไม้และก่ิงไมท้ี่หักโค่น  
นำยกเทศมนตรี   เบื้องต้นกระผมได้มอบหมำยให้ปลัดเทศบำลด ำเนินกำรเฝ้ำระวังควำมเสียหำยที่อำจ 
    เกิดขึ้นจำกพำยุฤดูร้อน และกระผมจะก ำชับให้กองช่ำงเข้ำด ำเนินกำรทันทีที่ เกิด 
    ควำมเสียหำย 
ประธำนสภำ    มีท่ำนใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วม 
    ประชุมในวันนี้ และขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัยสำมัญ สมัยแรก 
                               ประจ ำปี 2564 ส ำหรับวันที่ 5 พฤษภำคม 2564 ณ บัดนี้ 
 

ปิดประชุม เวลำ ๑๑.45 น. 
 

 
                                      (ลงชื่อ)     เจ้ำพระยำ มณีปกรณ์          ผู้บันทึกกำรประชุม 
                                                 (นำยเจ้ำพระยำ มณีปกรณ์) 
                                                    นักทรัพยำกรบุคคล 
 

 
 

                                      (ลงชื่อ)          นวรัตน์ ลิจว้น             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                   (นำงสำวนวรัตน ์ลิจ้วน) 

                                             เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม    
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  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัยสำมัญ 
สมัยแรก ประจ ำปี 2564 ในวันที่ 5 พฤษภำคม ๒๕๖4 เห็นว่ำถูกต้องเรียบร้อย จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
  
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)           ภคพล จังตระกูล                  ประธำนกรรมกำร 
                                                       (นำยภคพล จังตระกูล) 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)         สัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์             กรรมกำร 
                                                    (นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์) 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)            จันทร์เพชร อุ่นกลม               กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                                                       (นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม) 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)                ลิน นนัสีบุตร                   ผู้รับรอง 
                                                          (นำยลิน นันสีบุตร) 
                                               ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
 
 
 
 
 

 


