
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑   ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น  ๒) 

------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ) 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

นายสุรศักดิ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 
นายเทพพิทักษ์  ยาวะโนภาสน์ 
นายสมเดช  ค าหอม 
นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส 
นายวราวิทย์  บริหาร 
นายสนั่น  ส าเภาน้อย 
นายทวี  ยาวะโนภาส 
นายชัยชนะ  ศรีวิเศษ 
นายสมยศ  ศรีวิเศษ 
นายศุภชัย  ศรีวิเศษ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ 

สุรศักดิ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 
นายเทพพิทักษ์  ยาวะโนภาสน์ 

สมเดช  ค าหอม 
- 

วราวิทย์  บริหาร 
สนั่น  ส าเภาน้อย 
ทวี  ยาวะโนภาส 
ชัยชนะ  ศรีวิเศษ 
สมยศ  ศรีวิเศษ 
ศุภชัย  ศรีวิเศษ 

 
 
 
ลา 
 
 
 
 
 
 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม ( คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลส าราญ) 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ 
นายวินัย  ศรีวิเศษ 
นายณัฐนันท์  ไชยวิเศษ 
นายเมธัส  ศรีวิเศษ 
นายสัมฤทธิ์  ยาวะโนภาส 
นายนรินทร์  สายจันทร์ 
นางจุฑามาศ  ค าอ้อ 
นางวิริยาภรณ์  นาคผิว 
นางสาววนิดา  ศรีวิเศษ 
นางสาวกนกอร  พรมชาติ 

นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
รองนายกเทศมนตรี (รอง ๑) 
รองนายกเทศมนตรี (รอง ๒) 
เลขานุการฯ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

ไพโรจน์  โคตรสมบัติ 
วินัย  ศรีวิเศษ 

ณัฐนันท์  ไชยวิเศษ 
เมธัส  ศรีวิเศษ 

- 
นรินทร์  สายจันทร์ 

- 
วิริยาภรณ์  นาคผิว 

วนิดา  ศรีวิเศษ 
กนกอร  พรมชาติ 

 
 
 
 

ไม่มา 
 

ลา 
 
 
 
 



-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลส าราญ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๔ 
๑๕ 

 
๑๖ 

 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 

 
๒๕ 

 นายศักดิ์ชาย  สุสิลา 
นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา 
นางศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์ 
นางรัตนา  ค านนท์ 
นางสาวพจนี  ศรีวิเศษ 
นางเขมณัฎฐ์  ดีปราศรัย 
 
นายอรุณี  กุบแก้ว 
 
นายกัมพล  สีหานาม 
น.ส. เสาวภา  เทียมทอง 
นางณัฐชสรณ์  ทองพระพักตร์  
นายพูนศักดิ์  เนินทราย 
นายจันเพ็ญ  มีศิริ 
น.ส.จารุณี  ยางเดี่ยว 
นางวาสนา  วงศ์อุดม 
นายถาวร  เกษสร 
 
นายชัยภัทร  วงษ์ละคร   

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
นักวิชาการเกษตร 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ
(เรือนจ า) 
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
(เรือนจ า) 
พนักงานธุรการ (การเคหหะสุรินทร์) 
พนักงานจัดการทรัพย์สินการเคหะฯ 
หน.ส านักงานการเคหะสุรินทร์ 
รองประธานหมู่บ้านเอื้ออาทร 
เรือนจ าจังหวัดยโสธร 
เหรัญญิกกรรมการบ้านเอ้ืออาทร 
ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทร 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ
(เรือนจ า) 
ตัวแทนชุมชนเอื้ออาทร 

ศักดิ์ชาย  สุสิลา 
เสาวลักษณ์  บุญมา 
ศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์ 

รัตนา ค านนท์ 
พจนี  ศรีวิเศษ 

เขมณัฎฐ์  ดีปราศรัย 
 

อรุณี  กุบแก้ว 
 

กัมพล  สีหานาม 
เสาวภา  เทียมทอง 

ณัฐชสรณ์ ทองพระพักตร์ 
พูนศักดิ์  เนินทราย 

จันเพ็ญ  มีศิริ 
จารุณี  ยางเดี่ยว 
วาสนา  วงศ์อุดม 

ถาวร  เกษสร 
 

ชัยภัทร  วงษ์ละคร   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ( ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชน) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/ที่อยู่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 

นายสุดใจ  เหลาค า 
นายประมวล  ยาวะโนภาส 
นายวีระ  เศิกศิริ 
นายมนูญ  นัยกุล 
นายวินัย  อุตอามาตย์ 
นายพิสิทธิ์  ณุวงษ์ศรี 
นายเจริญ  โสมาบุตร 
นายทองสูน  โสมาบุตร 
นายสงัด  ศรีวิเศษ 
นายวรสันต์  ไชยวิเศษ 
นายบุญธรรม  ศรีวิเศษ 

ก านันต าบลส าราญ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๒ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๓ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๔ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๕ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๖ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๘ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๙ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 

 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ อ่านประกาศอ าเภอเมืองยโสธร  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล

ส าราญ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๑  ด้วย
นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่  ๒๖-๓๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  อ าเภอเมืองยโสธรได้พิจารณาแล้ว  เพ่ือประโยชน์
ของเทศบาลต าบลส าราญ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๖  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๙๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับ
ค าสั่งจังหวัดยโสธร  ที่  ๖๗๙๐/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่องการมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ให้นายอ าเภอปฏิบัติ
ราชการแทน  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่  ๒๖-๓๐  พฤศจิกายน  
๒๕๖๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   

 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 

 
 
 
 
 



-๔- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ   ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  มี 

สมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๓
ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบการมอบโอนสาธารณูปโภค –  

สาธารณูปการ  โครงการบ้านเอื้ออาทร  (ส าราญ) 
ประธานสภาฯ   ตามหนังสือส านักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์  ที่  พม ๕๑๑๒/คจ.สุรินทร์/ 

๒๗๗  ลงวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑  สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  ได้จัดท าโครงการบ้านเอ้ืออาทรยโสธร(ส าราญ)  
จ านวน  ๓๗๘  หน่วย  และมีพ้ืนที่อยู่ในส่วนการดูแลรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลส าราญ  ตาม พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ให้ถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล  เพ่ือไม่ให้เป็นการ
ด าเนินงานซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยขอให้
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  ๔  ปี  ระยะแรกอาจก าหนดภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แตกต่างกันได้  โดยให้แบ่งไปตามความ
พร้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่ง  ซึ่งต้องพิจารณาจากรายได้
และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  จ านวนประชากร  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตลอดจนคุณภาพในการให้บริการที่ประชาชนจะ
ได้รับ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลา  ๑๐  ปี  นั้น 
 เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเคหะแห่งชาติ  ได้จัดสร้างที่อยู่อาศัยและ
ส่งมอบบ้านให้ผู้อยู่อาศัยโครงการบ้านเอ้ืออาทรยโสธร (ส าราญ)  จ านวน  
๓๗๘  หน่วย  เป็นระยะเวลา  ๑๐  ปีแล้ว  จึงเห็นควรขอมอบโอนระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการโครงการบ้านเอ้ืออาทรยโสธร (ส าราญ)  
จ านวน  ๓๗๘  หน่วย  ให้แก่เทศบาลต าบลส าราญรับไปดูแลตามภารกิจ  
และอ านาจหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องตามกฎหมาย  ส านักงานการเคหะจังหวัด
สุรินทร์  การเคหะแห่งชาติ  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์น าวาระการขอมอบ
โอนระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  โครงการบ้านเอื้ออาทรยโสธร 
(ส าราญ)  เข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญเพ่ือพิจารณา  
  



-๕- 
 
รายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ คณะผู้บริหาร  และ
เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ดูตามรายละเอียดที่แจกให้นะครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญตัวแทนการเคหะจังหวัดสุรินทร์ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอ 
มอบโอนสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  โครงการบ้านเอ้ืออาทรยโสธร 
ระยะ  ๕  (ส าราญ) 

หัวหน้าการเคหะสุรินทร์  ขอขอบคุณทางเทศบาลต าบลส าราญที่ให้เกียรติกับทางเคหะจังหวัดสุรินทร์   
มาเจรจาชี้แจงเรื่องการมอบโอนสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  โครงการ
บ้านเอื้ออาทรยโสธร  ระยะ  ๕  (ส าราญ)  ในครั้งนี้  รายละเอียดตามท่ี
ทางท่านประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ  ได้อ่านรายละเอียดให้ทุกท่าน
ได้รับฟังแล้วนั้น  ในฐานะท่ีการเคหะสุรินทร์เป็นหน่วยงานของรัฐบาล  มี
หนา้ที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัย  และส่งมอบโอนโครงการโดยตรงให้กับทาง
เจ้าของพ้ืนที่คือเทศบาลต าบลส าราญ  ซึ่งในเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๑  จะ
ครบ  ๑๐  ปีเต็ม ขอให้ทุกท่านได้เปิดดูเอกสารรายละเอียด หน้า  ๗  (ค)   
(๒)  ตามภารกิจที่เป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ให้
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี  คือ  ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบใน
การให้บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน  โดยในระยะแรกอาจก าหนดภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แตกต่างกันได้  โดยให้เป็นไปตามความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง  ซึ่งต้องพิจารณาจาก
รายได้และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จ านวนประชากร  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการที่ประชาชน
จะได้รับ  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินระยะเวลาสิบปี    
 ซึ่งภารกิจหลักของการเคหะแห่งชาติคือการสร้างบ้าน  ภายใน
ระยะเวลา  ๔  ปี  ไม่เกิน  ๑๐  ปี  และท้องถิ่นทีได้รับมอบโอนจะสามารถ
ตั้งงบประมาณดูแลบ้านเอื้ออาทรได้โดยตรง  ซึ่งบ้านทโครงการบ้านเอื้อ
อาทรยโสธร  (ส าราญ)  จะครบ  ๑๐  ปี  ภายในเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑  นี้  
ทางการเคหะสุรินทร์จึงขอความเห็นใจจากทางสภาเทศบาลต าบลส าราญ  
และคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลส าราญ  พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
ประชาชนชาวบ้านเอื้ออาทร  เป็นประชาชนพลเมืองที่เสียภาษีถูกต้องตาม
กฎหมาย  อยากฝากให้ดูแลประชาชนชาวบ้านเอื้ออาทร  บ้านส าราญ  หมู่  
๒  ต าบลส าราญ ด้วยนะคะ 

ประธานสภาเทศบาล ทางเทศบาลต าบลส าราญ  พร้อมที่จะรับโอนนะครับ  แต่ทางการเคหะต้อง
มีความพร้อมในการมอบโอนบ้านเอื้ออาทร  (ส าราญ)  ในครั้งนี้ 

หัวหน้าการเคหะสุรินทร์ การเคหะพร้อมที่จะปรับปรุงให้ให้ทางเทศบาลต าบลส าราญ  ในทุกครั้งก็มี
การปรับปรุงซ่อมแซมให้ตลอด  รอบก่อนที่น าเข้าสภาทางการเคหะก็ได้
ด าเนินการปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้ว  และรอบนี้การเคหะก็พร้อมที่จะ
ด าเนินการตามทีทางเทศบาลต าบลส าราญแจ้งมานะคะ 
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ประธานสภาเทศบาล หลังจากเลิกประชุมช่วงบ่ายอยากให้ทางการเคหะ  ประธานชุมชนและ

ตัวแทนชาวชุมชนเอ้ืออาทร  และช่างเทศบาลต าบลส าราญ  ได้ร่วมกัน
ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ  ว่ามีอะไรช ารุดเสียหาย  
หรือสิ่งไหนที่ทางชาวชุมชนอยากให้ทางการเคหะได้แก้ไข  ปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ก่อนส่งมอบให้กับทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก็ให้ทางชุมชนได้
ส ารวจตรวจสอบมานะครับ   

หัวหน้าการเคหะสุรินทร์ เห็นด้วยกับทางท่านประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ  หลังจากประชุม
เสร็จขอเชิญตัวแทนทางเทศบาลต าบลส าราญ  และตัวแทนชุมชนเอ้ืออาทร  
เข้าร่วมตรวจสอบกับการเคหะเพ่ือส ารวจระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ  ว่าทางชุมชนและเทศบาลต าบลส าราญอยากให้ทางการ
เคหะแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนไหนบ้างค่ะ 

ประธานสภาฯ หลังจากท่ีได้ออกส ารวจตรวจสอบแล้ว ให้ทางการเคหะสุรินทร์  แจ้งผล
การตรวจสอบมายังเทศบาลต าบลส าราญ  เพ่ือให้การเคหะสุรินทร์ท า
บันทึกข้อตกลง  (MOU) กับกองช่างเทศบาลต าบลส าราญ  เกี่ยวกับ
รายละเอียดการซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค –  สาธารณูปการ  
ว่าจะท าการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากี่วัน   

  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญประธานชุมชนเอ้ืออาทรครับ   
ประธานชุมชนเอ้ืออาทร   เห็นด้วยกับทางสภาเทศบาลต าบลส าราญ  ว่าจะต้องด าเนินการตรวจสอบ

ส ารวจความพร้อมก่อนจะท าการส่งมอบให้กับทางเทศบาลต าบลส าราญ
เพ่ือประโยชน์ของทางชุมชนและความพร้อมในการมอบโอนในครั้งนี้ 

หัวหน้าการเคหะสุรินทร์ ในวันนี้อยากขอความเห็นชอบ  ขอมติรับโอนจากทางเทศบาลต าบลส าราญ
ไดห้รือไม่คะ 

ประธานสภาเทศบาล ผมได้สอบถามนอกรอบกับทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ  ว่า
วันนี้ให้ทางการเคหะสุรินทร์ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับทางเทศบาลต าบล
ส าราญก่อนเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการ  ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อน  ทางเทศบาลต าบลส าราญ  จะ
ขอเปิดประชุมวิสามัญเพ่ือพิจารณารับมอบโอนระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการให้อีกรอบนะครับ 

หัวหน้าการเคหะสุรินทร์ รับทราบค่ะ  การเคหะสุรินทร์  ขอขอบพระคุณเทศบาลต าบลส าราญ  
สภาเทศบาลต าบลส าราญ  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ที่ให้โอกาสกับทางการเคหะ
สุรินทร์ได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับมอบโอนระบบสาธารณูปโภค 
– สาธารณูปการ  โครงการบ้านเอื้ออาทร  (ส าราญ)  ในครั้งนี้ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ  ผมขอมติที่ประชุมสภา   พิจารณาให้ความเห็นชอบการมอบ 
โอนสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ  โครงการบ้านเอื้ออาทร  (ส าราญ) 
(ว่าเห็นควรเลื่อนการพิจารณาเนื่องจากเอกสารยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน) 

    มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
                                         ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกผมขอมติที่ประชุมครับ 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๑  เสียง 
    ๓.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธร 

แห่งใหม่ทดแทนเรือนจ าเดิม 
ประธานสภาฯ  ตามหนังสือเรือนจ าจังหวัดยโสธร  ที่  ยส  ๐๐๒๕/๔๐๔๔  ลง

วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน   เรื่อง  ขอความเห็นที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่  และการ
ถอนสภาพที่ดิน  ตามท่ีเรือนจ าจังหวัดยโสธร  ได้ด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธร
แห่งใหม่  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมเทศบาล
ต าบลส าราญ  เรือนจ าจังหวัดยโสธร  ได้ด าเนินการสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  จึงขอให้
เทศบาลต าบลส าราญน าเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  
เพ่ือขอมติที่ประชุมเก่ียวกับโครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่
เพ่ือประกอบการขอถอนสภาพที่ดินแปลงเรือนจ าชั่วคราวบ้านบากจากที่
สาธารณประโยชน์เป็นที่ราชพัสดุ  เพื่อเรือนจ าจังหวัดยโสธรจะได้น าไปใช้
ประโยชน์ส าหรับการก่อสร้างเรือนจ าแห่งใหม่ต่อไป 

  ขอเชิญ ตัวแทนเรือนจ าจังหวัดยโสธรได้มาชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบในครั้งนี้ 

นางเขมณัฎฐ์ ตัวแทนเรือนจ าฯ ขอขอบคุณเทศบาลต าบลส าราญ  ที่ได้ให้โอกาสกับทางเรือนจ าจังหวัด 
ยโสธรได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างเรือนจ า
จังหวัดยโสธรแห่งใหม่ทดแทนเรือนจ าจังหวัดยโสธรเดิม  เพ่ือประกอบการ
ขอถอนสภาพที่ดินแปลงเรือนจ าชั่วคราวบ้านบากจากที่สาธารณประโยชน์
เป็นที่ราชพัสดุ  ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ดูเอกสารสรุปผลโครงการ  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัด
ยโสธรแห่งใหม่แทนเรือนจ าเดิม  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ  หอประชุมเทศบาลต าบลส าราญ  ต.ส าราญ อ.
เมือง  จ.ยโสธร ที่ผ่านมานั้น   
โดยผลที่คาดว่าประชาชนจะได้รับคือ 

๑.  ประชาชนทั่วไป  ผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสีย  ได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในโครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่แทน
แห่งเดิม ในพ้ืนที่เรือนจ าชั่วคราวบ้านบาก 

๒. ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้าง
เรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่แทนเรือนจ าเดิม 
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๓. ได้เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลที่จะใช้ประกกอบการ
ด าเนินการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่แทนเรือนจ า
เดิม 

ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญทุกท่านได้รับชมทางวีดีทัศน์ที่ทางเรือนจ า
จังหวัดยโสธรจะได้น าเสนอท่านต่อไปนี้ค่ะ  ขอเชิญรับชมค่ะ 
ดูเอกสารประกอบไปด้วยก็ได้นะคะ 

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีทางเรือนจ าจังหวัดยโสธร  ได้ชี้แจงและให้ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับการ 
รายละเอียดการจัดท าโครงการ  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่ทดแทนเรือนจ าเดิม  
นั้น  ตามที่ทางสภาเทศบาลต าบลส าราญได้ประชุมนอกรอบเกี่ยวกับการ
ขอความเห็นชอบฯ ในครั้งนี้  ดูจากการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต าบลส าราญแล้ว  และรายละเอียดเอกสารที่ทางเรือนจ าจังหวัด
ยโสธรได้จัดท ามา  ทางสภาเทศบาลต าบลส าราญเห็นว่าเอกสารยังไม่
สมบูรณ์เพียงพอ  ที่ส าคัญคืออยากให้ทางเรือนจ าจังหวัดยโสธรได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของประชาชนในพื้นท่ี  โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงต่อการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่  ทีมีพ้ืนที่ท ากินติด
กับสถานที่ก่อสร้างเรือนจ าแห่งใหม่ฯ  มีบ้านเชียงหวาง  หมู่ที่  ๕,๙  บ้าน
บากหมู่ท่ี  ,๑๑  บ้านสว่าง  หมู่ที่  ๗  และบ้านหนองนางตุ้มหมู่ที่  ๖  
อยากให้ทางเรือนจ าจังหวัดยโสธร  ได้ลงประชาคมโดยตรงในพื้นที่  ๖  
หมู่บ้าน  ที่มสี่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับพ้ืนที่ก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธร
แห่งใหม่  เพื่อประชาชนในพ้ืนที่จะได้รับทราบโดยตรงเกี่ยวกับผลกระทบ
ในการก่อสร้างเรือนจ าแห่งใหม่ และท าประชาคมโดยตรงกับประชาชนใน
หมู่บ้านนั้นๆ และเรือนจ าจังหวัดยโสธรจะได้พูดคุยกับประชาชนแต่ละ
หมู่บ้านโดยตรง  และมีรายชื่อ/รายงานการประชุมประชาคม ในพื้นที่  ๖  
หมู่บ้านแนบมาด้วย เพ่ือที่ทางเรือนจ าจังหวัดยโสธรจะได้ประชาคมท่ี
สมบูรณ์แบบและได้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างโดยตรงกับ
ประชาชนในพื้นท่ี จะได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับ 

นางเขมณัฎฐ์ ตัวแทนเรือนจ าฯ เรือนจ าจังหวัดยโสธร  ขอขอบคุณที่ทางสภาเทศบาล  ได้ให้ค าแนะน า 
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดท าเอกสารประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ิมเติม  เรือนจ า
จังหวัดยโสธรจะได้รีบด าเนินการตามค าแนะน าต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านไหนมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 

นายถาวร  ตัวแทนเรือนจ าฯ ผมขอเสริมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย  และระบบบ าบัดน้ าเสียของ 
เรือนจ าก่อสร้างใหม่  ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะเป็น
ห่วงเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง  ว่า
นักโทษจะสามารถหลุดออกมาได้หรือไม่  ผมขอเรียนว่าระบบความ
ปลอดภัยเราก่อสร้างได้มาตรฐานความปลอดภัย มีรั้วสูงและระบบความ
ปลอดภัยสูงไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัย  และระบบบ าบัดน้ า 
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เสียของเรือนจ าจะไม่ได้ปล่อยออกสู่ด้านนอกเลย เพราะจะหมุนเวียนเข้ามา
ใช้ในเรือนจ า  และใช้ในการประกอบอาชีพของนักโทษในเรือนจ า เช่นการ
ท าสวน ปลูกพืชผักต่าง ๆ จึงอยากให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับระบบรักษา
ความปลอดภัยและระบบบ าบัดน้ าเสียของเรือนจ านะครับ 

สท.สนั่น   ผมเห็นด้วยกับทางท่านประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ  ที่จะให้ทาง 
เรือนจ าจังหวัดยโสธร  ได้ท าประชาคมกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ท ากินติดกับเขต
พ้ืนที่ก่อสร้างเรือนจ าแห่งใหม่  เพ่ือจะได้ท าความเข้าใจกับประชาชน
โดยตรง  เพราะบางคนก็ยังไม่เข้าใจ  และไม่ได้เข้าร่วมประชุมที่ทาง
เรือนจ าจัดประชุมที่เทศบาลต าบลส าราญ  จะได้เป็นการท าความเข้าใจ
โดยตรงจุดครับ 

ประธานสภาเทศบาล ผมได้สอบถามนอกรอบกับทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญแล้ว  
ว่าให้ทางเรือนจ าจังหวัดยโสธร  ได้จัดท าประชาคมหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดกับ
เขตท่ีก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่  ให้เรียบร้อยก่อน ทาง
เทศบาลต าบลส าราญ  จึงจะขอเปิดประชุมวิสามัญเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่ทดแทนเรือนจ า
เดิม 

 เรือนจ าจังหวัดยโสธร รับทราบค่ะ  เรือนจ าจังหวัดยโสธร  ขอขอบพระคุณเทศบาลต าบลส าราญ  
สภาเทศบาลต าบลส าราญ  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ที่ให้โอกาสกับทางเรือนจ า
จังหวัดยโสธรได้มาชี้แจงรายละเอียดในครั้งนี้   

ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ  ผมขอมติที่ประชุมสภา   พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
ก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่ทดแทนเรือนจ าเดิม 

     (ว่าเห็นควรเลื่อนการพิจารณาเนื่องจากเอกสารยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน) 
    มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
                                         ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๑  เสียง 
    ๓.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  รอบ
เดือนตุลาคม 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนักเคราะห์ฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญ  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลส าราญ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นักวิเคราะห์ฯ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๓  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ก าหนดให้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
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ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้ประชาชานในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย  ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  จึงขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาเทศบาลต าบลส าราญ  ต่อไป 

 รายละเอียด  ให้ดูตามเอกสารที่แจกให้นะคะ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ  ผมขอมติที่ประชุมสภา   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๑  รอบเดือนตุลาคม 

 มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
                                         ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๑  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  เพื่อทราบ 
     - 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล   ธนาคารกรุงไทย  ขอเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การจัดท าบัตร ATM  และการจัดท า Next  Bank  และธุรกรรมทางการ
เงินของธนาคารกรุงไทย 
ขอเชิญผู้จัดการธนาคารกรุงไทยมาชี้แจงรายละเอียดครับ 

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย   ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี  ประธานสภา  สมาชิกสภา   
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลต าบลส าราญทุกท่าน  
ทางธนาคารกรุงไทยขอขอบพระคุณเทศบาลต าบลส าราญเป็นอย่างยิ่งที่ได้
ให้โอกาสกับธนาคารกรุงไทยได้มาแนะน ารายละเอียดเกี่ยวกับการท า
ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารกรุงไทย  การท า Next  Bank  การท า
ธุรกรรมการทางการเงินทางโทรศัพท์  เพื่อความสะดวกสบายในการด าเนิน 
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ชีวิตของทุกท่าน  จะรับ จ่าย โอน บิลต่างๆ ค่าน้ าค่าไฟ ฯลฯ  ท าได้หลาย
อย่าง  ท าให้เราประหยัดเวลาสะดวกสบายขึ้น  ไม่เสียเวลาในการท างาน 
หรือการท าธุรกรรมอย่างอ่ืนจะได้สะดวกสบายขึ้น 
มีท่านไหนสนใจสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้นะคะ  จะ
ปรึกษาปัญหา  หรือให้เจ้าหน้าที่ลงระบบให้ได้ตอนนี้เลยนะคะ  และทาง
เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จะอยู่รับบริการกับเทศบาลต าบลส าราญ ท่าน
ไหนสนใจติดต่อได้ด้านล่างนะคะ ในนามของธนาคารกรุงไทยขอมอบของที่
ระลึกให้กับทางเทศบาลต าบลส าราญ  เป็นปฏิทินตั้งโต๊ะ  และแบบแขวน
ให้กับทางคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  บุคลากรของเทศบาล
ต าบลส าราญทุกท่านค่ะ  ขออนุญาตมอบเลยนะคะ 

ประธานสภาเทศบาล   ผมขอขอบคุณทางธนาคารกรุงไทยที่ได้มาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 
การท าธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  และ
ขอขอบคุณส าหรับของที่ระลึกด้วยนะครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้า

ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากการเคหะสุรินทร์  เจ้าหน้าที่จากเรือนจ าจังหวัด
ยโสธร และเจ้าหน้าที่  ทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการเข้าร่วม
ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญในครั้งนี้  ขอแจ้งให้ทางการเคหะสุรินทร์  
และเรือนจ าจังหวัดยโสธร ได้จัดท าเอกสารให้เรียบร้อยนะครับ  ประชุม
ครั้งต่อไป  สภาเทศบาลต าบลส าราญจะได้ท าหนังสือนัดประชุมอีกครั้งนะ
ครับ 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
      (นายสมเดช    ค าหอม) 
        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 
                        (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ                                                    
                                ( นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ) 

 
                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 

   ( นายสมยศ   ศรีวิเศษ ) 
 
                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 

   ( นายศุภชัย  ศรีวิเศษ ) 
 
 
 
 
 
 
 - สภาเทศบาลต าบลส าราญมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
    เมื่อวันที่ ............เดือน....................................พ.ศ.................. 
 
 
 
 
 
 
                        (ลงชื่อ)                                                                                                       
                                       ( นายสุระศักดิ์     สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ) 
                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 


