
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑   ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   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 
ธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 

- 
- 
- 

วิริยาภรณ์  นาคผิว 
- 
- 

 
 
 
 
 

ลาป่วย 
ลา 

 
ลา 
ลา 

 



-๒- 
 

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

๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

 
๑๔ 
๑๔ 
๑๕ 

 
๑๖ 

 
 

 นายศักดิ์ชาย  สุสิลา 
นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา 
นางศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์ 
 
นางรัตนา  ค านนท์ 
นางสาวพจนี  ศรีวิเศษ 
 นางจิระนันท์  เสนาวิเศษ 
 
นางสาวดวงมณี  ศรีวิเศษ 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
นักวิชาการเกษตร 
นักจัดการงานทั่วไป 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิชาการศึกษา 
 
ผช.จพง.สุขาภิบาล 
 

ศักดิ์ชาย  สุสิลา 
เสาวลักษณ์  บุญมา 
ศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์ 

 
รัตนา ค านนท์ 
พจนี  ศรีวิเศษ 

จริะนันท์  เสนาวิเศษ 
 

ดวงมณี  ศรีวิเศษ 

 
 
แทน หน.ส านัก
ปลัด 
 
 
แทน ผองกอง
การศึกษา 
แทน ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

 
เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ อ่านประกาศอ าเภอเมืองยโสธร  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล

ส าราญ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒  ด้วย
นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่  ๒๕-๒๖ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  อ าเภอเมืองยโสธรได้พิจารณาแล้ว  เพ่ือประโยชน์
ของเทศบาลต าบลส าราญ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๖  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๙๖  ประกอบผนวกจ-๕  ข้อ  ๘  ของ
ค าสั่งจังหวัดยโสธร  ที่  ๘๔๓๙/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  
เรื่องการมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ใน
เขตจังหวัด  นายอ าเภอ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร    จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ตามท่ีเสนอมา 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ   ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  มี 

สมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๓
ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  (กองช่าง) 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ  หน.ฝ่ายแบบแผนฯได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอ 

ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
(กองช่าง) 

 
 
 
 



-๔- 
 
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ   เรื่องเดิม 
 

ตามที่ ส านักงานเทศบาล ได้ตั้งเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยได้รับอนุมัติและประกาศใช้บังคับ แล้ว
นั้น 

 

           ข้อเท็จจริง 
กองช่าง เทศบาลต าบลส าราญมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน โดยขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองช่าง แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ดังรายการต่อไปนี้  

            กองช่าง โอนเพิ่ม       เป็นเงิน   ๓๕๐,๐๐๐.-  บาท  

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ 
โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ(ตามรายละเอียด
และแบบแปลนที่ทางเทศบาลต าบลส าราญก าหนด)  ก่อนโอนเพ่ิมคงเหลือ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ๑๐๒,๕๐๐  บาท  รวมหลังโอนเพิ่ม   
เป็นเงิน ๒๐๒,๕๐๐ บาท   

 ๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านส าราญ หมู่ที่  ๑    สายจาก
ถนนแจ้งสนิท - ท่อลอดเหลี่ยม (คสล.)ข้ามล าห้วยสันป่าตอง  ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้าง
ฯ ไม่น้อยกว่า ๑๒๘  ตารางเมตร (ตามรายละเอียดและแบบแปลน ของ
ทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๓๘ ล าดับที่ ๗ ก่อนโอนเพ่ิมคงเหลือ 
๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ๗๔,๕๐๐ บาท  รวมหลังโอนเพิ่มเป็นเงิน 
๗๔,๕๐๐ บาท 

 ๓. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านบ่อ หมู่ที่  ๑๐   สายจากถนน
(คสล.) เดิม - บ้านนางไสว เศิกศิริ  ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๑๕.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯ ไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ 
ตารางเมตร (ตามรายละเอียดและแบบแปลน ของทางเทศบาลต าบล
ส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑- ๒๕๖๕ หน้า ๖๕ ล าดับที่ ๒๖๗ ก่อนโอนเพ่ิมคงเหลือ ๐.๐๐ บาท 
โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ๒๖,๐๐๐ บาท  รวมหลังโอนเพิ่มเป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ 
บาท  



-๕- 

 ๔. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อ
ระบายน้ า (คสล.) บ้านส าราญ หมู่ที่  ๑   จากบ้านนางหนูพุก กัลยาฤทธิ์ - 
ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓ วางท่อระบายน้ า (คสล.)  ขนาด Ø ๐.๔๐ x 
๑.๐๐ เมตร  พร้อมบ่อพักส าหรับท่อระบายน้ า Ø ๐.๔๐ เมตร  รวมความ
ยาว ไม่น้อยกว่า ๒๓ เมตร (ตามรายละเอียดและแบบแปลน ของทาง
เทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๖๕ ล าดับที่ ๒๖๘ ก่อนโอนเพ่ิมคงเหลือ  
๐.๐๐ บาท โอนมาตั้ งจ่ายเ พ่ิม ๔๗ ,๐๐๐ บาท  รวมหลังโอนเพิ่ม               
เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท 

 ๕. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบด าเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ก่อนโอน
เพ่ิมคงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ๑๐๐,๐๐๐บาท   รวม
หลังโอนเพิ่มเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท                       

                        กองช่าง    โอนลด        เป็นเงิน  35๐,๐๐๐.-  บาท   
          ๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวด       ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ 
โครงการปรับปรุงห้องน้ าภายในส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ(ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนที่ทางเทศบาลต าบลส าราญก าหนด) ก่อนโอน
ลดคงเหลือ ๓๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดจ านวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท หลังโอนลด
คงเหลือ ๐.๐๐  บาท  

                      ข้อระเบียบ 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ข้อเสนอแนะ                
     เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบฯดังกล่าวข้างต้น  เห็นควรจัดท าบัญชีโอนงบประมาณเพ่ือน าเสนอ
สภาเทศบาลต าบลส าราญ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกผมขอมติที่ประชุมในการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  (กองช่าง) 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  -  เสียง 
    ๓.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  (กองสาธารณสุขฯ) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผอ.กองสาธารณสุขชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ผช.จพง.สุขาภิบาล  เนื่องจาก ผอ.กองสาธารณสุขฯลา  จึงมอบหมายให้ดิฉัน ผช.จพง.

สุขาภิบาล  มาชี้แจงรายละเอียดแทน 
 เรื่องเดิม 
  ตามท่ีส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ  ได้ตั้งเทศบัญญัติ  เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยไดรับอนุมัติ
และประกาศใช้บังคับแล้วนั้น 

 ข้อเท็จจริง 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลส าราญ  มีความ

จ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอ้ี  
(ส าหรับ ผอ.กองสาธารณสุขฯ)  โดยขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ดัง
รายการต่อไปนี้ 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ประกอบด้วย 
  เก้าอ้ี  (ส าหรับ ผอ.กองสาธารณสุขฯ)  จ านวน  ๑  ตัวๆละ  

๗,๐๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๗,๐๐๐  บาท  เพ่ือใช้ในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ตั้งจ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  รายละเอียดดังนี้ 

-  เป็นเก้าอ้ีเบาะนวม  หุ้มด้วย  PVC  ล้อเลื่อน 
- มีความกว้าง x ความสูง  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๕๐x๑๑๐  

เซนติเมตร 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๐๐๐  บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
โอนลดจากแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

สาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาและค่าปรับปรุงครุภัณฑ์   
ก่อนโอนลดคงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  โอนลดจ านวน  ๗,๐๐๐  บาท   
หลังโอนลดคงเหลือ  ๙๓,๐๐๐  บาท 
ข้อระเบียบ 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด  ๔  ข้อ   
๒๗  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  (กองสาธารณสุขฯ) 

   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกผมขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  เพื่อทราบ 
๔.๑  เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลส าราญปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (ส านักปลัด) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนักเคราะห์ฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญ  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลส าราญ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นักวิเคราะห์ฯ                                    การติดตามและประเมินผลถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ 
ด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการติดตามและ
ประเมินผลเป็นการประเมินผลงานของปีที่    ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางไว้เอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลส าราญ ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีภาระหน้าที่        ทีจ่ะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างาน
ของปี      ที่ผ่านมาอีกด้วยเพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งระบบการติดตามและประเมินผล นับเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทราบผลการด าเนินงานว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด การด าเนินงาน 
       ประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและ
ประเมินผลจะใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ช่วยให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางการพัฒนาที่ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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                                       เทศบาลต าบลส าราญ จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
              ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
               พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล 
                                แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  
                                ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น 
                                ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ 
                                ตดิตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย 
                                กวา่สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน 
                                เดอืนธันวาคมของทุกปี 
                       การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหาร          
                                ทีจ่ะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการ 
                                ตดิตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางท่ี 
                                ผูบ้ริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี  

 วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล  
                      ๑ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ   
 ๒ เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
 ๓ เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน และความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ 
                   ๔ เพ่ือรับทราบระดับผลส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ 
           ๕ เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน มาใช้
เป็นแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                    ๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือน าไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 ๗ เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป 
 ขอบเขตการตดิตามและประเมินผล 
 ติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญ ๘ ด้าน ดังนี้ 
 ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
 ๓ การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 ๔ การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
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 ๖ การพัฒนาการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๘ การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
      หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
        มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ                                   
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

 (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
                      (๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
                      (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
                      (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
                      (๕) การสาธารณูปการ 
                      (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
                      (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
                      (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                      (๙) การจัดการศึกษา 
                     (๑๐) การสงัคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
                     (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                     (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
                     (๑๓) การจดัให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                     (๑๔) กาส่งเสริมกีฬา 
                     (๑๕) การสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                     (๑๖) ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
                     (๑๗) การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
                     (๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
                     (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
                     (๒๐) การจดัให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
                     (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
                     (๒๒) การจดัให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
                     (๒๓) การรกัษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ 
                     (๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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                     (๒๕) การผังเมือง 
                     (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
                     (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
                     (๒๘) การควบคุมอาคาร 
                     (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                     (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                     (๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
 ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้อง ถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

 “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
 ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ.ศ .  ๒๕๔๘ ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑      
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๕)  ผู้ บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น                
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี” 
           ๖. ระบบการติดตามและประเมินผล 
            ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการติดตามแผนการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดความคุ้มค่า การติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
หรือหากมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น จะได้แก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และมีระบบการ
ประเมินผลที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น 
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                           ๖.๑ การติดตาม (Monitoring) เป็นการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม และเกิดความคุ้มค่า
เพียงไร ซึ่งการติดตามยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน หากเกิดผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน 
                           ๖.๒ การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลการด าเนินงานระหว่าง
ด าเนินงาน และด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
และน าผลที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
 สรุปผลการติดตามผลการด า เนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ              
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ซึ่งได้จากการติดตามผลการด าเนินงาน     
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมาสรุปเป็นภาพรวมผลการด าเนิ นงาน             
เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลส าราญ  
แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินการ ไม่มีการด าเนินการ 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น           √  
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น           √  
๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ           √  
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น           √   
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น           √  
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

          √  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล           √  
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน           √  
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น  

          √  

๑๐.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

          √  

๑๑.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

          √  

๑๒.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน           √  
๑๓.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น           √  
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ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินการ ไม่มีการด าเนินการ 
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางพัฒนา            √  
๑๕.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด            √  
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา            √  
๑๗.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์            √  
๑๘.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์            √  

 
๓.๒ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
           ๑.) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
     เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) มาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๒ และแสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
๑.สรุปผล 
 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทศบาลต าบลส าราญ ในภาพรวมการประมวลผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ ในภาพรวมและราย
ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ ดังนี้ 
รายงานผลการด าเนินการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลส าราญได้
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. - ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รวมจ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดท าตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๘๖ โครงการ สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
๑. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ โอนลดครั้งท่ี ๑ = 

๗๐,๐๐๐ 
โอนลดครั้งท่ี ๒ =
๔๐๐,๐๐๐ 
โอนลดครั้งท่ี ๓๒= 
30,000 

๒. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ๑๐,๐๐๐ ๘๐๐ ๙,๒๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ ตามใบ
โอนเลขท่ี ๘/๒๕๖๒ ลว.
๑๕ มี.ค. ๖๒เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศ

บัญญัตฯิ 
๓. โครงการจดังานวันท้องถิ่นไทย ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐  
๔. โครงการจดัท าวารสารส าราญสัมพันธ์ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐  
๕. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจดัการองค์

ความรู้ของการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔๐,๐๐๐  - ๔๐,๐๐๐  

๖. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบล
ส าราญ 

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐ ใบโอน
เลขท่ี ๓๒ 

๗. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลต าบล
ส าราญ 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๗๗,๒๔๐ ๕๖๐ โอนลด ๒๒,๒๐๐ ตามใบ
โอนเลขท่ี ๖/๖๒ ลว.      

๑ มี.ค. ๖๒ 
๘. โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการทาง

วินัยแก่บุคลากรใน อปท. 
๒๐,๐๐๐ ๑๙,๐๖๒ ๙๓๘  

๙. โครงการอบรมความรู้ด้านข้อมลูขา่วสารตาม
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ 

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ โอนลดครั้งท่ี ๓๒ ลว.๑๗ 
ก.ย. ๖๒ =๒๐,๐๐๐ 

๑๐. ชุดโต๊ะท างานไม้ , เก้าอี้ท างาน ๑๔,๘๐๐ ๑๔,๘๐๐ ๐ ชุดโต๊ะท างานไม้ โอนเพิ่ม 
๖,๘๐๐ , เก้าอี้ท างานโอน
เพิ่ม ๒,๙๐๐ ตามใบโอน
เลขที ๑๕/๖๒ ลว. ๓๐ 

เม.ย. ๖๒ 
๑๑. ฉากก้ันห้อง - ๒๒,๒๐๐ ๐ โอนเพิ่ม ๒๒,๒๐๐ ตามใบ

โอนเลขท่ี ๖/๖๒ ลว. ๑ 
มี.ค. ๖๒ เนื่องจากไม่ไดต้ั้ง

จ่ายไว้ในเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๑๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction  - ๙,๐๐๐ ๐ โอนเพิ่ม ๙,๐๐๐ ตามใบ

โอนเลขท่ี ๑๔/๖๒ ลว. 
๓๐ เม.ย. ๖๒ เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 



-๑๔- 
 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
๑๓ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔๕,๐๐๐ ๓๙,๙๐๐ ๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ =

๕,๑๐๐ 
๑๔. ตู้ท าน้ าเย็นแบบถังคว่ า ๑๑,๒๐๐ ๑๑,๒๐๐ ๐  
๑๕. จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย

กว่า ๑๙ นิ้ว 
๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ ๐  

๑๖. อุดหนุน อบต.นาสะไมย์ ตามโครงการ
ศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๐  

๑๗. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

๒๕,๐๐๐ ๒๔,๒๔๘ ๗๑๖  

๑๘. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

๒๐,๐๐๐ ๑๑,๓๒๓ ๘,๖๗๗  

๑๙. โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
๑๖๖๙ 

๔๕๐,๐๐๐ ๓๘๔,๓๗๖ ๖๕,๖๒๔  

๒๐. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐  

๒๑. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตด้าน
อาชีพ ส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส และสตรี 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐  

๒๒. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกลุ่มสตรีผู้น าชุมชนและศึกษาดู
งาน 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๗,๗๐๐ ๑๒,๓๐๐  

๒๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้าน
สุขภาพ 

๕๐,๐๐๐ ๔๖,๑๐๐ ๓,๙๐๐  

๒๔. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ๗๐,๐๐๐ ๖๘,๗๒๕ ๑,๒๗๕  
๒๕. โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐  
๒๖. โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒๐,๐๐๐ ๑๑,๘๖๑ ๘,๑๓๙  

๒๗. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้าใจ
ระบบประชาธิปไตยของเยาวชน 

๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐  

๒๘. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้าน
กฎหมายปกครองคดีปกครองและวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐  

 
 



-๑๕- 
 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
๒๙. โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
๙๐๙,๑๐๐ ๕๖๙,๕๐๐ ๓๓๙,๖๐๐ โอนเพิ่ม ๒๘๐,๐๐๐  

ตามใบโอนเลขท่ี ๓/๖๒ 
ลว. ๑๕ ม.ค. ๖๒ 

โอนลด ๑๐๐,๐๐๐  
ตามใบโอนเลขท่ี ๓๖/๖๒ 

ลว. ๑๗ก.ย. ๖๒ 
โอนลดครั้งท่ี ๒๓=

๑๐,๙๐๐ 
โอนลดครั้งท่ี ๔๐ =
๖๐,๐๐๐ 

๓๐. โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือจัดเก็บ
ภาษีและประชาสัมพันธ์ 

๑๐,๐๐๐ 5,540 4,460  

๓๑. เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง - 6,900 ๐ โอนเพิ่ม ๖,๙๐๐ ลว.๙ 
ส.ค. ๖๒ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง

จ่ายไว้ในเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๓๒. เก้าอี้ (ส าหรับ ผอ.กองคลัง)  ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๐  
๓๓. เก้าอี้ (ส าหรับพนักงานเจา้หน้าท่ี) ๑๗,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐ ๐  
๓๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐  

๓๕. โครงการปรับปรุง (ห้องน้ า) ภายในท่ีท าการ
เทศบาลต าบลส าราญ 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๔๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐ ตาม
ใบโอนเลขท่ี ๗/๖๒ ลว.๑ 
มี.ค. 6๖๒ 

๓๖. โครงการก่อสร้างลาน (คสล.) อเนกประสงค์
ภายในที่ท าการเทศบาลต าบลส าราญ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐  

๓๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 9 สายจากบ้าน
นายทองบุญไปวัดป่าบา้นเชียงหวาง 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๓๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนาย
สมศักดิ์ ทองโสม ไปวัดบ้านสว่าง 

๔๓๓,๐๐๐ ๔๓๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ กว้าง๗ เมตร ยาว ๑๐๕ 
เมตร ๐.๑๕ เมตร 

๓๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๕ สายจาก
ถนนแจ้งสนิทไปบ้านเชียงหวาง 

๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ ๒,๐๐๐ กว้าง๗ เมตร ยาว ๓๑ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 

๔๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 9 
สายจากถนน คสล.เดิม ไปสวนนาย
ทองหลาง ณุวงษ์ศรี 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๔๓ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร 

๔๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านบ่อ หมู่ที่ 10 สาย
จากบ้านางพิน ศรีวิเศษ ไปบ้านนาง
ไสว เศิกศิริ 

๑๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๑๐,๐๐๐ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๔๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านบากหมู่ที่ 11 สาย
จากถนน คสล.เดิมไปสวนนายอุทัย 
นามวี 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๔๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ไปสวนยางพารานางอุดม 
หูตาชัย  

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖ 
เมตร ๐.๑๕ เมตร 

๔๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านบากหมู่ที่ 8 สาย
จากถนน คสล. (เดิม) ไปบ้านนาย
สุภาพ ศรีวิเศษ 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๕๐๐ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๔๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 สาย
จากบ้านนายณรงค์ อุตอามาตย์ ไป
บ้านนายสมบัติ ศรีวิเศษ 

๘๗,๐๐๐ ๘๖,๕๐๐ ๕๐๐ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๔๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านส าราญหมู่ที่ ๒ สาย
จากนาอาจารย์ประศาสตร์ อุ่นใจ ไป
นานางสมบูรณ์ ยาวะโนภาส 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๕๐๐ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๔๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านส าราญ หมู่ที่ ๑ สาย
จากบ้านนายช านาญ ส่งศรี ไปบ้าน
นายไพฑูรย์ ยาวะโนภาส 

๔๓๐,๐๐๐ ๔๒๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐ กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑๔๙ เมตร หนา ๐๑๕

เมตร 

๔๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านส าราญ หมู่ที่ ๑ สาย
จากถนน คสล. (เดิม) ไปนานางค าปุ้ย 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๔๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านส าราญ หมู่ที่ ๒ สาย
จากบ้านนางณิชกานต์ ยาวะโนภาส ไป
สวนนางค าแปลง บุญบุตร 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๐๙,๕๐๐ ๕๐๐ กว้าง๓ เมตร ยาว ๖๓ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 



-๑๗- 
ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 

๕๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านส าราญ หมู่ที่ ๑ สาย
จากถนน คสล. (เดิม ไปบ้านนายทวีสุข  

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๕๐๐ ๕๐๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖ 
เมตร หนา ๐,๑๕ เมตร 

๕๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 
๖ สายจากถนน คสล. (เดิม) ไปบ้านหัว
ค า หมู่ที่ ๔ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กว้าง๓ เมตร ยาว ๘๔
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 
๖ สายจากถนนแจ้งสนิทไปหนองสระ
ใหญ ่

๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กว้าง ๔ เมตร         
ยาว ๖๔ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร 

๕๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านหัวค า หมู่ที่ ๔ สาย
จากถนนคสล. (เดิม) ไปสี่แยกทางบ้าน
ดอนกลาง ต าบลค้อเหนือ 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๕๐๐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) 
บ้านหัวค า หมู่ที่ ๔ สายจากถนนคสล.
เดิมไปพนังกั้นน้ าชี 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๕๐๐ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายจากนานายสุบิน เศิก
ศิริ ไปพนังก้ันน้ าชี 

๔๔,๐๐๐ ๐ ๔๔,๐๐๐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 
๖ สายจากถนนคสล. (เดิม) ไปหนอง
สิม 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๗. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 6 สาย
จากบริเวณด้านหลังส านักงานปฏิรูป
ที่ดิน (สปก.) ไปสี่แยกวิทยาลัยชุมชน 

๓๐๐,๐๐ ๒๙๘,๐๐๐ ๒,๐๐๐ กว้าง๔ เมตร ยาว 
๗๒๐ เมตร หนา 

๐,๑๐ เมตร 

๕๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวค า 
หมู่ที่ 4 สายจากถนน (คสล.) รอบ
หมู่บ้านไปสวนนายลัด อินทรชิด 

๘๕,๐๐๐ ๘๔,๕๐๐ ๕๐๐ กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ 

เมตร 
๕๙. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

ยโสธรเพื่อเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหัวค า หมู่ที่ 4 

๑๗๐,๐๐๐ ๐ ๑๗๐,๐๐๐  

 
 



-๑๘- 
ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 

๖๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (คสล.) 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านบ่อ หมู่
ที่ ๓ สายจากบ้านนามวี ยาวะโนภาส 
ไปบ้านนางน้อย บุญเกษม   

๗๐,๐๐๐ ๖๙,๕๐๐ ๕๐๐ กว้าง ๐.๒๐ – ๐.๓๐ 
เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๔๑.๐๐ เมตร 

๖๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (คสล.) 
พร้อมฝาปิด บ้านบ่อหมู่ที่ ๑๐ สาย
จากถนนทางหลวง หมายเลข ๒๐๒ ไป
บ้านอาจารย์ประมวล 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กว้าง ๐.๔๕ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๐

เมตร 

๖๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (คสล.) 
พร้อมฝาปิด (คสล.) บ้านส าราญ หมู่ที่ 
๒ สายจากสวนนายอ านาจไปโรงสีข้าว
ชุมชน 

๖๑,๐๐๐ ๐ ๖๑,๐๐๐ กว้าง ๐.๔๕ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๕

เมตร 

๖๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (คสล.) 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านบ่อหมู่
ที่ ๓ สายจากถนนแจ้งสนิทไปบ้านนาง
วราพร ดวงดาว  

๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๘,๐๐๐ ๒,๐๐๐ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐ 

เมตร 

๖๔. โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านส าราญ 
หมู่ที๒่ สายจากถนน (คสล.) รอบ
หมู่บ้านไปโรงสีข้าวชุมชน 

๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ขนาด ๐.๔๐ x๑.๐๐ 
เมตร 

๖๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด
เทศบาลต าบลส าราญ  

- ๖๒,๐๐๐ ๐ โอนเพิ่ม ๖๒,๐๐๐ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่าย

ไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๒ ตาม
ใบโอนเลขที่ ๒๖/๖๒ 

ลว. ๑๙ ส.ค. ๖๒ 
๖๖. โครงการป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัข

บ้า 
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐  

ตามใบโอนเลขที่ ๑๑/
๖๒ ลว. ๙ เม.ย. ๖๒  

๖๗. โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ 

๖๘. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 

๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐ ตาม
ใบโอนเลขที่ ๑๑/๖๒ 

ลว. ๙ เม.ย. ๖๒ 
๖๙. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพตลาดสดเทศบาล
ต าบลส าราญ 

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ โอนลด ครั้งที่ ๒๑  
= ๕๐,๐๐๐ 

 



-๑๙- 
ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 

๗๐. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้
ประชาชนตามพระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐ ตาม
ใบโอนเลขที่ ๑๑/๖๒ 

ลว. ๙ เม.ย. ๖๒  
๗๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยงด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐  

๗๒. โครงการส าราญเมืองสะอาด ๗๐,๐๐๐ ๓๗,๓๐๐ ๓๒,๗๐๐  
๗๓. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า

ด้านสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพ 
๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๐ โอนเพิ่ม ๔๕๐,๐๐๐ 

ตามใบโอนเลขที่ ๓๑/
๖๒ ลว. ก.ค. ๖๒ โอน
เพ่ิม ๑๐๐,๐๐๐ ตาม
ใบโอนเลขที่ ๓๖/๖๒ 

ลว. ๑๗ ก.ย. ๖๒ 
๗๔. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง

ยโสธร ตามโครงการบริจาคโลหิตเพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศล 

๔,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐  

๗๕. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

๒๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๒๐,๐๐๐  

๗๖. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ โอนลดครั้งที่ ๓๘  
= ๒๐,๐๐๐ 

๗๗. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของศูนย์ประสานงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทต.ส าราญ 
(ศปส. ทต.ส าราญ)  

๓๐,๐๐๐ ๒๖,๓๕๐ ๓,๖๕๐  

๗๘. โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเด็กนักเรียน
ในเขตพ้ืนที่ ๓ โรงเรียน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐  

๗๙. โครงการฝึกอบรมการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
๖ แห่ง 

๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐ ตาม
ใบโอนเลขที่ ๑๐/๖๒ 

ลว. ๒๘ มี.ค. ๖๒ 
๘๐. โครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลขั้น

พ้ืนฐานเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลส าราญ 

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐ ตาม
ใบโอนเลขที่ ๑๐/๖๒ 

ลว. ๒๘ มี.ค. ๖๒ 
๘๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๗๐,๐๐๐ ๖๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐  
๘๒. โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลส าราญ 

๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐  

 



-๒๐- 
ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 

๘๓. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเงินและบัญชีการพัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส าราญ
ทั้ง ๖ แห่ง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐  

๘๔. โครงการสนับสนุน คชจ. ในการ
บริหารสถานศึกษา  

๗๐๐,๔๕๐ ๖๕๕,๔๒๐ ๔๕,๐๓๐  

๘๕. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๓ 
โรงเรียน ๖ ศูนย ์

๙๑๗,๒๘๐ ๘๔๙,๑๑๑.๒๔ ๖๘,๑๖๘.๗๖  

๘๖. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านส าราญตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

๔๐๘,๐๐๐ ๒๙๓,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐  

๘๗. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนางตุ้ม
บากหัวค าตามโครงการอาหารกลางวัน 

๕๕๒,๐๐๐ ๕๓๒,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๘๘. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสว่างเชียง
หวางตามโครงการอาหารกลางวัน 

๔๒๔,๐๐๐ ๔๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐  

๘๙. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบาก
หัวค าตามโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา
นักเรียน ระดับประถมศึกษา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐  

๙๐. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบาก
หัวค าตามโครงการจัดกิจกรรมเข้าค่าย
พักแรม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐  

๙๑. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบาก
หัวค าตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐  

๙๒. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐  

๙๓. อุดหนุนโรงเรียนบ้านส าราญ ตาม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐  

๙๔. โครงการแข่งขันกีฬาต าบลส าราญต้าน
ยาเสพติด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๒,๗๗๐ ๗,๒๓๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ 
ตามใบโอนเลขที่ ๑๐/
๖๒ ลว. ๒๘ มี.ค. ๖๒ 

 
 
 
 
 
 



-๒๑- 
ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 

๙๕. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ต าบลส าราญ 

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๐ โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐ ตาม
ใบโอนเลขที่ ๑/๖๒  

๙๖. โครงการออกพรรษาจุดไฟตูมกา ๑๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ โอนลด ครั้งที่ ๒๐ =
๒๕,๐๐๐ 

๙๗. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง
ยโสธร โครงการจัดงานประเณีบุญบั้ง
ไฟ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๐  

๙๘. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ๒๒,๐๐๐ ๐ โอนเพิ่ม ๒๒,๐๐๐ ตาม
ใบโอนเลขที่ ๒๒/๖๒ 

ลว. ๒๓ ก.ค. ๖๒ 
เนื่องจากไม่ไดต้ั้งจ่ายไว้

ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี งบประมาณ 

๒๕๖๒ 
๙๙. โครงการจัดแสดงนิทรรศการอนุรักษ์

และเผยแพร่พันธุ์ข้าวไทย 
๔๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  

๑๐๐. โครงการเฝ้าระวังและก าจัดศัตรูในนา
ข้าว 

๘๐,๐๐๐ ๖๔,๕๕๕ ๑๕,๔๔๕  

๑๐๑. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้าน
การแปรรูปข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

๖๐,๐๐๐ ๔๓,๔๐๐ ๑๖,๖๐๐ โอนลด ๒๕,๐๐๐ ตาม
ใบโอนเลขที่ ๙/๖๒ ลว. 

๒๒ มี.ค. ๖๒ 
๑๐๒. โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษา

แผ่นดิน 
๔๕,๐๐๐     ๓๔,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐ ตาม

ใบโอนเลขที่ ๙/๖๒ ลว. 
๒๒ มี.ค. ๖๒ 

๑๐๓. ค่าช าระเงินต้น ๘๐๒,๖๘๕ ๘๐๒,๖๘๓.๔๒ ๑.๕๘  
๑๐๔. ค่าช าระดอกเบี้ย ๔๒๔,๖๔๐ ๓๓๓,๙๕๙.๗๓ ๙๐,๖๘๐.๒๗  
๑๐๕. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๓๕๙,๒๗๐   ๒๘๐,๘๓๔ ๗๘,๔๓๖  
๑๐๖. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๙,๒๔๐,๐๐๐ ๘,๕๗๐,๖๐๐ ๕๑๘,๔๐๐ โอนลดครั้งที่ ๓๕ 

 = ๑๕๑,๐๐๐ 
๑๐๗. เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑,๗๒๘,๐๐๐ ๑,๔๓๒,๘๐๐ ๒๙๕,๒๐๐  
๑๐๘. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     ๙๐,๐๐๐     ๕๕,๐๐๐    ๓๕,๐๐๐  
๑๐๙. ส ารองจ่าย ๕๐๐,๐๐๐   ๑๒๒,๗๑๑     ๔,๗๒๙ - โอนลด ๘๐,๐๐๐   

ตามใบโอนเลขที่ ๑/๖๒ 
ลว. ๑๔ พ.ย. ๖๒  

- โอนลด ๒๘๐,๐๐๐ 
ตามใบโอนเลขที่ ๓/๖๒ 
ลว. ๑๕ ม.ค. ๖๒  



-๒๒- 
ล าดับที่ รายการ งบประมาณ จ่ายเงินแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
๑๑๐. ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย 
๕๑,๗๖๐ ๕๑,๗๖๐ ๐  

๑๑๑. เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพต าบล 
(สปสช.) 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐  

๑๑๒. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลส าราญ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๐  

๑๑๓. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

๖๖๖,๓๑๐ ๖๖๖,๓๑๐ ๐  

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการติดตามผลแผนพัฒนา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ปัญหาและอุปสรรค 

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของ
หน่วยงานที่มีจ านวนจ ากัด 

๒. หน่วยงานไม่ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ มีการยกเลิก เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงโครงการ 

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตาม
แผนการด าเนินงาน 

๔. การด าเนินงานงบประมาณที่จ ากัดท าให้โครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนได้เสนอไว้         
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ท่ัวถึง 

๕. การแก้ไขปัญหางานตามโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ทั่วถึง แก้ปัญหาได้เฉพาะจุด          

ข้อเสนอแนะ 
๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณ

ของเทศบาล 
๒. การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการจริงควรให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
๓. ให้มีการเพ่ิม/ขยายช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ทั่วถึงมากกว่าเดิม 

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากยิ่งขึ้น 
๔. ให้มีการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และให้มีคุณภาพ เช่น การ

ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน การสร้างระบายน้ า การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ให้มีการแก้ไขปัญหา
ได้มีประสิทธิภาพเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๕. ในการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชน ประชาชนเกิดความร่วมมือและ
เข้าใจอย่างท่ัวถึง 

๖. ให้แต่ละหน่วยงานที่ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน
ของแต่ละส่วน เมื่อด าเนินงานเสร็จแล้วพร้อมกับรายงานผล ปัญหาอุปสรรค เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือทราบ และเพ่ือเป็นข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนต่อไป 

 รายละเอียดทั้งหมดให้ทุกท่านดูตามเอกสารที่แจกให้นะคะ 
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ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
    ๔.๒  เรื่อง  รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒   

(กองคลัง)  และ 
    ๔.๓  รายงานเงินสะสมที่สามารถใช้ได้  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน   

๒๕๖๒  (กองคลัง) 
ประธานสภาฯ           ขอเชิญ ผอ.กองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานแสดงฐานะ 

การเงินประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  และรายงานเงินสะสมที่สามารถ
ใช้ได้  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 

ผอ.กองคลัง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ 
การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท างบแสดงฐานะ
การเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือส่งให้
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีพร้อม
ส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งส าเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งนายอ าเภอ กรณีองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบ
อ่ืน ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินเสนอต่อคณะผู้บริหารและสภาเทศบาลต าบล
ส าราญเพ่ือทราบ ดังนี้ 

  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร    ๓๐,๗๒๖,๖๑๘.๒๙ 
 เงินฝากกองทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล    ๒,๓๘๗,๐๙๗.๒๖ 
 ลูกหนี้เงินยืม         ๓๙๒,๒๐๐.๐๐ 
 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ     ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 ลูกหนี้ค่าภาษี        ๑๖๕,๐๐๖.๐๐ 
 ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ        ๑๙๗,๑๑๖.๘๐ 
 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน      ๖๔,๐๐๐.๐๐ 

รวมทรัพย์สินหมุนเวียน     ๓๘,๙๓๒,๐๓๙.๓๕  
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้     ๑๖,๐๙๙,๓๕๐.๐๐ 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     ๑๖,๐๙๙,๓๕๐.๐๐ 
รวมสินทรัพย์       ๕๕,๐๓๑,๓๘๘.๓๕ 
หนี้สิน 
 หนี้สินหมุนเวียน 
 รายจ่ายค้างจ่าย        ๙,๖๓๔,๗๔๐.๐๐ 
 รายจ่ายผลัดส่งใบส าคัญ (ลูกหนี้เงินยืม)     ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ 
 เงินรับฝาก      ๒,๐๑๑,๒๙๔.๑๐ 
 รวมหนี้สินหมุนเวียน     ๑๒,๐๓๘,๒๓๔.๑๐ 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 เจ้าหนี้เงินกู้ (คงเหลือ)     ๑๔,๕๑๗,๓๖๒.๒๙ 
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน     ๑๔,๕๑๗,๓๖๒.๒๙ 
รวมหนี้สิน       ๒๖,๕๕๕,๕๙๖.๓๙ 
เงินสะสม 
 เงินสะสม      ๑๓,๑๔๒,๐๓๔.๑๑ 
 เงินทุนส ารองเงินสะสม     ๑๕,๓๓๓,๗๕๗.๘๕ 
 รวมเงินสะสม      ๒๘,๔๗๕,๗๙๑.๙๖ 
รวมหนี้สินและเงินสะสม      ๕๕,๐๓๑,๓๘๘.๓๕ 

งบแสดงผลการด าเนินเงินจ่ายจากเงินรายรับ 
รายจ่าย 
งบกลาง        ๑๒,๗๖๘,๘๑๕.๖๗ 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       ๒,๖๐๖,๔๐๐.๐๐   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      ๑๕,๐๑๕,๓๘๘.๐๐ 
ค่าตอบแทน        ๑,๖๓๔,๘๘๕.๐๐ 
ค่าใช้สอย        ๗,๙๔๙,๓๕๔.๐๒ 
ค่าวัสดุ         ๒,๖๘๔,๓๖๓.๓๔ 
ค่าสาธารณูปโภค          ๗๑๙,๔๖๘.๓๓ 
ค่าครุภัณฑ์          ๓๑๗,๔๕๐.๐๐ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      ๑๐,๐๔๗,๐๐๐.๐๐ 
รายจ่ายอื่น              ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
เงินอุดหนุน        ๑,๓๖๖,๐๐๐.๐๐ 
รวมจ่าย        ๕๕,๑๓๔,๑๒๔.๔๗ 
รายรับ 
ภาษีอากร       ๘,๐๖๑,๑๙๓.๖๔ 
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต    ๑,๐๖๑,๓๒๒.๙๐ 
รายได้จากทรัพย์สิน        ๒๓๙,๓๕๓.๙๓ 
รายได้เบ็ดเตล็ด         ๒๕๖,๗๑๐.๐๐ 



-๒๕- 
 
รายได้จากทุน             ๖,๐๒๖.๐๐ 
ภาษีจัดสรร       ๒๓,๘๙๓,๕๖๖.๗๙ 
เงินอุดหนุนทั่วไป       ๑๙,๙๑๖,๙๑๕.๔๘ 
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์        ๕,๐๒๙,๘๐๐.๐๐ 
รวมรับ        ๕๘,๔๖๕,๘๘๘.๗๔ 
รวมรับสูงกว่ารายจ่าย       ๓,๓๓๑,๗๖๔.๒๗ 
เงินสะสม 
เงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑    ๙,๗๙๓,๓๗๔.๓๖ 
 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง  ๓,๓๓๑,๗๖๔.๒๗ 
 หัก เงินทุนส ารองเงินสะสม ๑๕%    ๔๙๙,๗๖๔.๖๔ 
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุน 
 ส ารองเงินสะสม                                ๒,๘๓๑,๙๙๙.๖๓ 
 รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี      ๘๖๑,๗๓๘.๘๒ 
หัก จ่ายขาดเงินสะสม      ๓๔๕,๐๗๘.๗๐ ๓,๓๔๘,๖๕๙.๗๕ 
เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒    ๑๓,๑๔๒,๐๓๔.๑๑ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๓ การจ่ายเงินยืม ข้อ ๘๙ (๓) ให้
กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น จึงขอรายงาน
เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ของเทศบาลต าบลส าราญ รายละเอียด
ดังนี้คือ 

เงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒     ๑๓,๑๕๖,๙๗๔.๑๑ 
หัก เงินสะสมประกอบด้วย 

๑. เงินฝาก กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ๒,๓๘๗,๐๙๗.๒๖ 
๒. ลูกหนี้ค่าภาษี        ๑๖๕,๐๐๖.๐๐ 
๓. ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ        ๑๗๙,๑๙๖.๐๐ 
๔. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ท่ีช าระหนี้แล้ว  ๑,๕๘๑,๙๘๗.๗๑ 
๕. เงินสะสมคงเหลือ         ๘,๘๔๓,๖๘๗.๑๔ 

ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายที่จ าเป็น ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน 
และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก กสท.     ๘,๘๔๓,๖๘๗.๑๔ 
หัก ส ารองงบบุคลากรสามเดือน      ๔,๕๙๐,๕๖๗.๐๐ 
 
 
 
 



-๒๖- 
 
 เงินสะสมคงเหลือ      ๔,๒๕๓,๑๒๐.๑๔ 
ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีสาธารณภัย ๑๐% 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓     (๕๔,๔๔๒,๐๐๐*๑๐/๑๐๐)     ๕,๔๔๔,๒๐๐.๐๐ 
เมื่อหักรายการค่าใช้จ่ายที่กันไว้แล้วท าให้เงินสะสมไม่สามารถน าไปใช้จ่ายได้และไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสม
ได ้ รายละเอียดดูตามเอกสารที่แจกให้นะคะ 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ 
-   

ประธานสภาฯ    ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ 
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมสภา
เทศบาลต าบลส าราญเป็นอย่างดี  ประชุมครั้งต่อไป  จะมีหนังสือแจ้งนัด
หมายไปอีกครั้ง  ขอขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
      (นายสมเดช    ค าหอม) 
        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒๗- 

 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 
 
 
                        (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ                                                    
                                ( นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ) 

 
                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 

   ( นายสมยศ   ศรีวิเศษ ) 
 
                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 

   ( นายศุภชัย  ศรีวิเศษ ) 
 
 
 
 
 
 
 - รายงานการประชุมครั้งนี้  สภาเทศบาลต าบลส าราญได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ครั้งที่  ๓  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  
 
 
 
 
                        (ลงชื่อ)                                                                                                       
                                       ( นายสุระศักดิ์     สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ) 
                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 


