
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑   ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น  ๒) 

------------------------------------------ 
 

ผู้มาประชุม  (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ) 
 

๑  .นายสุรศักดิ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม  ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
๒.  นายเทพพิทักษ์  ยาวะโนภาสน์  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
๓.  นายสมเดช  ค าหอม  เลขานุการสภาฯ 
๔.  นายทวี  ยาวะโนภาส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เขต  ๒ 
๕.  นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เขต  ๑ 
๖.  นายวราวิทย์  บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เขต  ๑ 
๗.  นายสนั่น  ส าเภาน้อย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เขต  ๒ 
๘.  นายชัยชนะ  ศรีวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เขต  ๒ 
ผู้ไม่มาประชุม  (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ) 
๑.  นายสมยศ  ศรีวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เขต  ๒  (ลา) 
๒.  นายศุภชัย  ศรีวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เขต  ๒  (ลา) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ( คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลส าราญ) 
 

๑.  นายวินัย  ศรีวิเศษ   รองนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
๒.  นายณัฐนันท์  ไชยวิเศษ  รองนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
๓.  นายนรินทร์  สายจันทร ์ ปลัดเทศบาล 
๔.  นางจุฑามาศ  ค าอ้อ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๕.  นางวิริยาภรณ์  นาคผิว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖.  นางสาววนิดา  ศรีวิเศษ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๗.  นางสาวกนกอร  พรมชาติ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๘.  นายศักดิ์ชาย  สุสิลา  หัวหน้าฝ่ายแบบแกแผนและก่อสร้าง 
๙.  นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา  นักวิชาการเกษตร  ช านาญการ 
๑๐.  นางศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์  นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 
๑๑.  นางรัตนา  ค านนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ 
๑๒.  นางสาวพจนี  ศรีวิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม ( คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลส าราญ) 

๑.  นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ  นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
๒. นายสัมฤทธิ์  ยาวะโนภาส  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๓. นายเมธัส  ศรีวิเศษ  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ( ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชน) 
 

         - 



 
-๒- 

 
เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   อ่านประกาศเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล 

ส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ลงวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ซึ่งได้ก าหนดเกี่ยวกับสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี และก าหนดวันประชุมสมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ไว้แล้ว  นั้น           

 

บัดนี้  ถึงก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  
สมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  ของพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  
๒๔๙๖  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๒  จึงเรียกประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ตั้งแตว่ันที่  ๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึง  วันที่  ๑  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓  (มีก าหนด  ๓๐  วัน) 

ประธานสภาฯ  ผมขอแจ้งเก่ียวกับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรน่า  (๒๐๑๙)  โควิด-๑๙  
ท าให้เป็นสาเหตุไม่ได้นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  
ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

   

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ  ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  มี

สมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  
๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๘  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๒  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ๓.๑  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  รอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๓ 
 ขอเชิญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  รอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๓ ที่เสนอมา 

 
 
 



 
-๓- 

นักวิเคราะห์ฯ                 การติดตามและประเมินผลถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
                                 พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการ  
                                 ประเมินผลงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้เอาไว้ 
                                 หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลส าราญ  
                                 ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ ที่จะต้องให้การบริการแก่ 
                                 ประชาชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึง 
                                 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการ 
                                 ท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วยเพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ผลการด าเนินงาน 
                                 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น  
                                 ซึ่งระบบการติดตามและประเมินผล นับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ 
                                 เราทราบผลการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อย 
                                 เพียงใด การด าเนินงานประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตาม 
                                 และประเมินผลจะใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 
                                 แก้ไขการปฏิบัติงาน ช่วยให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเป็นไปอย่างมี 
                                 ประสิทธิภาพ และมีทิศทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนใน 
                                 ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
                                 เทศบาลต าบลส าราญ จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
                                 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕)  
                                 ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และ 
                                 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
                                 แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
                                 ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย 
                                 เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนเมษายนและ 
                                 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
                                 การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ 
                                 ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล  
                                 ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางท่ีผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงาน 
                                 ในอนาคตได้เป็นอย่างดี  
                                               วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
                                      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. สรปุผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือน าไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์ 
                                         การพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด 
                                         ไว้หรือไม ่
                                     ๗. เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป 



                             
-๔- 

                                   ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
                                               ติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล      
                                    ส าราญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล  
                                    ส าราญ ๘ ด้าน ดังนี้ 
                                    ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                    ๒ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
                                    ๓ การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
                                    ๔ การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
                                    ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
                                    ๖ การพัฒนาการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
                                       ปัญญาท้องถิ่น 
                                    ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                    ๘ การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
                                    เทศบาลต าบลส าราญ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)                        

และเพ่ือให้การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ใน
ภาพรวมโดยมีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

        ๑ การประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
๒ การติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าราญ การประเมินความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๓ การประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลส าราญ      โดยก าหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง 

  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
              ๑ การขออนุมัติแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประจ าปีพร้อมแผน 
  ด าเนินงานการติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
               ๒ การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล เพ่ือก าหนด 
  แนวทาง วิธีการในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               ๓ การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล จะท าการประเมินและ 
  รายงานทุกครั้งหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว โดยจะเป็นการประเมินตนเอง 
              ๔ การติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ 
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
               ๕ การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตต าบลส าราญ ต่อผลการด าเนินงานของ 
  เทศบาลต าบลในภาพรวม 
 



 
-๕- 

               ๖ รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ น าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

               ๗ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล เพ่ือพิจารณา 
  และสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
               ๘ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปี 
  งบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อนายกเทศมนตรีต าบล เพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลส าราญเสนอต่อ 
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล 
               ๙ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปี 
  งบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ผลการด าเนินงาน 

 สรุปผลการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ              
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ซึ่งได้จากการติดตามผลการ
ด าเนินงาน     การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมาสรุปเป็น
ภาพรวมผลการด าเนินงาน             เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 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 าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน           √  



๑๓.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น           √  
-๖- 

 
 

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

 
  สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

          ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทศบาลต าบลส าราญ ในภาพรวม
การประมวลผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลส าราญ ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ ดังนี้ 

  รายงานผลการด าเนินการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลส าราญได้
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รวมจ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดท าตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐๕ โครงการ สรุปรายละเอียด ดังนี้ 
          สว่นโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ให้ท่านสมาชิกทุกท่าน
ได้ตรวจดูรายละเอียดตามคู่มือที่แจกให้นะคะ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุมฯ  -  ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภาฯ ๔.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบขอต่อใบอนุญาตดูดทราย  

(บริษัทยโสธรทรายทอง) 
ตามหนังสืออ าเภอเมืองยโสธร  ที่  ยส  ๐๑๑๘/ว ๗๔๗  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม 
๒๕๖๓  เรื่อง  ขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตดูดทราย  /หนังสือที่ดิน 
จังหวัดยโสธร  ที่  ยส ๐๐๒๐.๕/๗๔๘๓  ลงวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๓  และหนังสือที่ท า 
การผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐  ลงวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง  การประชุม 
ประชาคมขอต่อใบอนุญาตดูดทรายของบริษัทยโสธรทรายทอง  จ ากัด 
ด้วยจังหวัดยโสธรแจ้งว่า  บรษิัทยโสธรทรายทอง  จ ากัด  ยื่นขอต่อใบอนุญาตดูดทราย 
บริเวณแม่น้ าชี  บ้านบ่อ  หมู่ที่  ๑๐  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  
เนื้อท่ี  ๒-๐-๐๐  ไร่  ตามค าขอที่  ๔๐๓๑/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๓  จ านวน   
๑ แปลง 

 
 
 
 
 



 
-๗- 

 
 อ าเภอเมืองยโสธรจึงขอความร่วมมือเทศบาลต าบลส าราญ  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที่  ๑๐  ได้พิจารณาว่าเห็นชอบให้ผู้ประกอบการดูดทรายในบริเวณดังกล่าวหรือไม่  โดย 
ความเห็นดังกล่าวต้องตั้งอยู่บนฐานของความสุจริต  เสมอภาค  และพิจารณาตามหลัก 
วิชาการเพ่ือประโยชน์ของชุมชนโดยตรง  และผลเป็นประการใดให้รายงานอ าเภอเมือง 
ยโสธรทราบด้วย 

ตามหนังสือประชุมประชาคมขอต่อใบอนุญาตดูดทรายของบริษัทยโสธรทรายทอง   
จ ากัด  ลงวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  มติที่ประชุมเห็นชอบให้บริษัทยโสธรทรายทอง
จ ากัด  ด าเนินกิจการต่อไป  รายละเอียดตามรายงานการประชุมประชาคม  บ้านบ่อ  หมู่ที่  
๑๐  รายละเอียดให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบดูตามเอกสารรายงานการประชุมประชาคม  
บ้านบ่อ  หมู่ที่  ๑๐ ที่แจกให้นะครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุมฯ  -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ             ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบขอต่อ 

ใบอนุญาตดูดทราย (บริษัทยโสธรทรายทอง)  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๘  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
   งดออกเสียง  -  เสียง 
   ลา  ๒  เสียง 
ประธานสภาฯ  ๔.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                               พ.ศ.  ๒๕๖๓ (ส านักปลัด) 

ขอเชิญ หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ (ส านักปลัด) 

หน.ส านักปลัด ส านักปลัดเทศบาล  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓  จ านวน  ๒  รายการ 
๑. จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน  ๑  เครื่อง  รายละเอียดดังนี้  

ตามท่ีเทศบาลต าบลส าราญ  ได้ตั้งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยได้รับอนุมัติและประกาศใช้ไป
แล้วนั้น 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลส าราญ  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ   
เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  ส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ตั้งรายการใหม่)  และ
งานบริหารงานทั่วไป  (ทดแทนของเดิมที่ช ารุด)  โดยขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ และไว้ใช้จ่ายในการบริหารงาน  ในส านักปลัดเทศบาล ดังรายการต่อไปนี้ 

ส านักปลัด   โอนเพิ่ม   ๑๕,๐๐๐  บาท   
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ประกอบด้วย 

๑. เลื่อยโซ่ยนต์    จ านวน  ๑ เครื่อง   เป็นเงิน   ๘,๐๐๐  บาท  
งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท  โอนเพ่ิมจ านวน   ๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท(แปด
พันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายนอกมาตรฐานครุภัณฑ์  โดยมีคุณลักษณะดังนี้   

-  เครื่องยนต์เบนซิน  ๒  จังหวะปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๑  ซีซี 
-  น้ าหนักไม่เกิน  ๔  กิโลกรัม 
-  ความจุถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า  ๐.๒๕  ลิตร  ความจุน้ ามันหล่อลื่นโซ่ไม่    



น้อยกว่า  ๐.๑๕  ลิตร 
-๘- 

 
ค่าใช้สอย 

  ๒. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้  ๑๒๐,๐๐๐  บาท   
ก่อนโอนเพ่ิมคงเหลือ ๑,๘๙๘.๘๕ บาท โอนเพิ่มจ านวน  ๗,๐๐๐ บาท หลังโอน
เพ่ิมคงเหลือ   ๘,๘๙๘.๘๕ บาท (แปดพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบห้า
สตางค์) 

 

         ส านักปลัด   โอนลด  เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โรงงาน  เลื่อยโซ่ยนต์  งบประมาณอนุมัติ  
๑๕,๐๐๐ บาท ก่อนโอนลดคงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท โอนลดจ านวน  ๑๕,๐๐๐ 
บาท    หลังโอนลดคงเหลือ  ๐  บาท  (ศูนย์บาทถ้วน) 
ข้อระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓   หมวด  
๔  ข้อ  ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เห็นควร
น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลส าราญ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดดูตาม
เอกสารที่แจกให้นะคะ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
    เชิญ สท.สนั่น  ส าเภาน้อย 
สท.สนั่น ส าเภาน้อย ผมเห็นด้วยที่จะโอนซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  เพราะทุกวันนี้เกิดเหตุสาธารณภัยบ่อยลม 

ฝน พายุท าให้เกิดเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนราษฎร ถนน  ท าให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใช้  จึงเห็นด้วยกับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ครับ 

สท.วราวิทย์ บริหาร ผมเห็นด้วยกับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญ หัวหน้าส านักปลัดชี้แจง ข้อที่ ๒ ต่อ 
หน.ส านักปลัด ๒.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑  เครื่อง  และเครื่องพิมพ์   

จ านวน  ๒  เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 
ตามท่ีเทศบาลต าบลส าราญ  ได้ตั้งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยได้รับอนุมัติและ
ประกาศใช้ไปแล้วนั้น 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลส าราญ  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์  ส าหรับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ตั้งรายการใหม่)  และงานบริหารงานทั่วไป(ทดแทน
ของเดิมที่ช ารุด)  โดยขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    

 
 
 
 
 



 
-๙- 

 
ในส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์   ดังรายการต่อไปนี้ 
ส านักปลัด  โอนเพิ่ม ๓๐,๒๐๐  บาท   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ประกอบด้วย 
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ 
นิ้ว)    จ านวน  ๑ ชุด     เป็นเงิน   ๑๗,๐๐๐  บาท ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓  
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้  งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท  โอนเพ่ิมจ านวน   ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็น
เงิน ๑๗,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
๒. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จ านวน ๑ 
ชุด  เป็นเงิน  ๔,๓๐๐  บาท  ตั้งจ่ายตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  
พฤษภาคม  ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  งบประมาณ
อนุมัติ ๐ บาท  โอนเพ่ิมจ านวน   ๔,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท(สี่พัน
สามร้อยบาทถ้วน)  
๓. เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED  ขาวด า  ชนิด  Network  แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/
นาที)  ราคา ๘,๙๐๐  บาทตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  
พฤษภาคม  ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  งบประมาณ
อนุมัติ ๐ บาท  โอนเพ่ิมจ านวน   ๘,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๙๐๐ บาท(แปดพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)  

      

         ส านักปลัด   โอนลด  เป็นเงิน  ๓๐,๒๐๐.๐๐  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  สายฉีดน้ าดับเพลิง    งบประมาณ
อนุมัติ  ๓๓,๐๐๐ บาท ก่อนโอนลดคงเหลือ ๓๓,๐๐๐ บาท โอนลดจ านวน  
๓๐,๒๐๐ บาท    หลังโอนลดคงเหลือ  ๒,๘๐๐  บาท  (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ข้อระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓   หมวด  
๔  ข้อ  ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เห็นควร
น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลส าราญ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  รายละเอียดให้ดู
ตามเอกสารที่แจกให้นะคะ 

 
 
 
 
 



 
-๑๐- 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุมฯ   -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง พิจารณาให้ความ 

เห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ (ส านักปลัด) 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๘  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๒  เสียง 
ประธานสภาฯ   ๔.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                          พ.ศ.  ๒๕๖๓ (กองคลัง) 

ขอเชิญ ผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ (กองคลัง) 

ผู้อ านวยการกองคลัง   ตามท่ีส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ    ได้ตั้งเทศบัญญัติเทศบาล 
ต าบลส าราญ เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๓    
โดยได้รับอนุมัติและประกาศใช้บังคับ  แล้วนั้น   

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีบางรายการมี
ความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพ่ิมเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานและงบประมาณ
รายจ่าย จึงขอโอนงบประมาณเพ่ิมรายละเอียดดังนี้คือ 
กองคลัง       โอนเพิ่ม   เป็นเงิน   ๔๘,๒๐๐.๐๐   บาท 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง    หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวนเงิน  ๔๔,๓๐๐  บาท ตามรายการดังต่อไปนี้คือ   
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน ราคา ๑๗,๐๐๐ 

บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

    -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒  แกนหลัก  
  -  (๒ core) โดย มีความเร็วสญัญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  ๒.๒  
     GHz จ านวน ๑ หน่วย 

-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache    
    Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB 

   -  มีหน่วยความจ าหลักRAM() ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  SATA  ชนิดหรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย   
   กว่า๑TBหรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า    
   ๒๕๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
-  มีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในInternal() หรือภายนอก External()   
   จ านวน ๑  หน่วย 

   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายNetwork( Interface) แบบ  
                      ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า  ๑ ช่อง 
   -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
   -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

 



 
-๑๑- 

 
-มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๒๑  นิ้ว ความละเอียดแบบFHD 
(๑๙๒๐x@๑๐๘๐) 

   -สามารถใช้งานWi-Fi (IEEE ๘๒๐.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม  
๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน

ประมวลผลราคา ๒๓,๐๐๐ บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ การประมวลผลสูง จ านวน ๑ หน่วย 

                       - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน  
                         ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB 
                        -  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  
                          ดังนี ้

๑) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมี          
๒)  ความสามารถในการใช้ หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลัก

ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้    

หน่วยความจ าหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒GB 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  
 ๔GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA ชนิดหรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๑TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ 
GB จ านวน ๑ หน่วย 

  -มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในInternal() หรือภายนอก (External)     
                     จ านวน ๑ หน่วย 

                          -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network( Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/  
๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

    -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
                           -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                           -มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD   
                           (๑๙๒๐x๑๐๘๐) 
                           -สามารถใช้งานWi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑, g, n, ac) และ Bluetooth 

                              -เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา       
                               อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์     
                              ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒   

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 



 
-๑๒- 

 
๓. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) ราคา ๔,๓๐๐ บาท 
คุณลักษณะพ ื้นฐาน 

 -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer) จาก 
 โรงงานผู้ผลิต 

   -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
                            -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย  
                             กว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที 
                            -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาดA๔ไม่น้อยกว่า๑๕   
                             หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพ ต่อนาที (ipm) 
                            -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

                                         -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  ๕๐  แผ่น 
                                         -สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกร 
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

ประกาศ ณ วันที่ 12พฤษภาคม 2563 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

๑. เก้าอ้ี (ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่) จ านวน ๑ ตัว  จ านวนเงนิ  ๓,๙๐๐.๐๐ บาท  ตั้ง
จ่าย นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี่ 

     - เป็นเก้าอ้ีบุนวม หุ้มด้วย PVC มีล้อเลื่อน 
   -มีความกว้างความสูงไม่น้อยกว่า ๔๐ * ๘๐ เซนติเมตร 

       โอนลด   เป็นเงิน  ๔๘,๒๐๐    บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลต าบลส าราญ งบประมาณคงเหลือ  ๑๑๔,๒๗๐ บาท  โอน
ลดครั้งนี้คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
ข้อระเบียบ 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีขอแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  “การ
โอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
๒. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของเทศบาลต าบล
ส าราญ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุมฯ  -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง พิจารณาให้ความ 

เห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ (กองคลัง) 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๘  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
   งดออกเสียง  -  เสียง 
   ลา  ๒  เสียง 



 
 

-๑๓- 
 

ประธานสภาฯ   ๔.๔  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                          พ.ศ.  ๒๕๖๓ (กองช่าง) 

ขอเชิญ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ (กองช่าง) 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ  ตามท่ีเทศบาลต าบลส าราญ  ได้ตั้งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยได้รับอนุมัติและ
ประกาศใช้ไปแล้วนั้น 

กองช่างเทศบาลต าบลส าราญ  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ส าหรับกองช่าง (ตั้งรายการใหม่)  โดยขอ
อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังรายการต่อไปนี้ 
กองช่าง  โอนเพิ่ม  ๑๕,๐๐๐  บาท   
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ประกอบด้วย 
๑.เลื่อยโซ่ยนต์    จ านวน  ๑ เครื่อง   เป็นเงิน   ๘,๐๐๐  บาท งบประมาณอนุมัติ 
๐ บาท  โอนเพ่ิมจ านวน   ๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท(แปดพันบาท
ถ้วน) ตั้งจ่ายนอกมาตรฐานครุภัณฑ์  โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
-  เครื่องยนต์เบนซิน  ๒  จังหวะปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  ๓๑  ซีซี 
-  น้ าหนักไม่เกิน  ๔  กิโลกรัม 
-  ความจุถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า  ๐.๒๕  ลิตร  ความจุน้ ามันหล่อลื่นโซ่ไม่น้อยกว่า  
๐.๑๕  ลิตร 

         ค่าใช้สอย 
 ๒. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ก่อนโอน

เพ่ิมคงเหลือ ๕๙๗.๘๐ บาท โอนเพิ่มจ านวน  ๗,๐๐๐ บาท หลังโอนเพ่ิมคงเหลือ   
๗,๕๙๗.๘๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) 

 

         กองช่าง   โอนลด  เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โรงงาน  เลื่อยโซ่ยนต์  งบประมาณอนุมัติ  ๑๕,๐๐๐ บาท ก่อน
โอนลดคงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท โอนลดจ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท    หลังโอนลด
คงเหลือ  ๐  บาท  (ศูนย์บาทถ้วน) 
ข้อระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓   หมวด  
๔  ข้อ  ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เห็นควร
น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลส าราญ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 



 
 
 

-๑๔- 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุมฯ   -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มผีมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง พิจารณาให้ความ 

เห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ (กองช่าง) 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๘  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๒  เสียง 
ประธานสภาฯ   ๔.๕  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                          พ.ศ.  ๒๕๖๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ขอเชิญ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ตามที่  ส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ  ได้ตั้งเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยได้รับอนุมัติและประกาศใช้บังคับ  
แล้วนั้น 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  มีบาง
รายการมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิม เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่
เพียงพอในการเบิกจ่าย และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานและ
งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โอนเพิ่ม  เป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐  บาท 
๑. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวด 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ (โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
ต าบลส าราญ) ก่อนโอนเพิ่มคงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  โอนเพิ่ม  จ านวน  
๑๑๕,๐๐๐  บาท รวมหลังโอนเพิ่มเป็นเงิน  ๒๑๕,๐๐๐ บาท 

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   โอนลด เป็นเงิน  ๒๑๕,๐๐๐  บาท 

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  งบ
ด าเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้น าชุมชนและศึกษาดูงาน) ก่อนโอนลดคงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐  
บาท  โอนลดจ านวน  ๑๑๕,๐๐๐ บาท หลังโอนลดคงเหลือ  ๘๕,๐๐๐ บาท 

ข้อระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 



 
-๑๕- 

 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบฯ 

ดังกล่าวข้างต้น  เห็นควรจัดท าบัญชีโอนงบประมาณเพ่ือน าเสนอต่อสภาเทศบาล
ต าบลส าราญ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
สท.ธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส หลังคาตลาดมีปัญหาอะไรจึงท าให้ต้องได้โอนงบประมาณมาปรับปรุงตลาดสด 

เทศบาลต าบลส าราญเพ่ิมจากที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงตลาดสดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาล 

ต าบลส าราญ ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  
บาท  สภาพตลาดสดปัจจุบันช่วงลมพายุฝนตกท าให้หลังคารั่ว เนื่องจากอยู่ใกล้
ต้นไม้ใหญ่ส่วนมากเป็นต้นยางใหญ่หลายต้นใบเยอะท าให้ใบไม้ร่วงหล่นใส่หลังคา
อุดตันเป็นสาเหตุท าให้หลังคารั่วประกอบกับมีพายุฝนลมแรงมีก่ิงไม้ใหญ่หักโค่น
ส่งผลต่อสิ่งปลูกสร้างและเกิดอันตรายต่อประชาชน  ท าให้สภาพหลังคาก็ช ารุด
ทรุดโทรมไปตามสภาพการใช้งาน  และปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถด้านหน้าตลาดสดให้
จอดรถได้สะดวกสบายปลอดภัยมากขึ้น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมี
ความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณมาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลต าบล
ส าราญเพ่ิมค่ะ 

รองประธานสภาฯ ผมอยากเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น  แล้วหา
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกบัหน่วยงานเทศบาลต าบลส าราญ  และชุมชน 

สท.ชัยชนะ  ศรีวิเศษ  ผมก็เห็นด้วยกับท่านรองประธานสภาฯ  อยากให้หน่วยงานราชการและชุมชน 
มาร่วมปรึกษาปัญหาร่วมกันในการที่จะดูแลรักษาตลาดสดเทศบาลต าบลส าราญ 

ประธานสภาฯ   ผมอยากทราบว่าขณะนี้สถานะการเงินการคลังของเทศบาลต าบลส าราญ  
ณ ปัจจุบันนี้เป็นยังไง 

ผู้อ านวยการกองคลัง  ขอชี้แจงสถานะการเงินการคลัง ณ ปัจจุบันนี้แบบคร่าวๆก่อนนะคะ  ปัจจุบัน 
รายได้ที่เข้ามาไม่เพียงพอกับรายจ่าย  จึงมีความจ าเป็นต้องกันงบประมาณไว้
ส าหรับรายจ่ายประจ า  โครงการที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนก่อนคะ 

ประธานสภาฯ   ส าหรับปัญหาของการขออนุมัติโอนงบประมาณมาปรับปรุงตลาดสด 
เทศบาลต าบลส าราญ จากท่ีฟังการชี้แจงจากผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงมา วิเคราะห์ดูแล้วปัญหามาจากมีต้นไม้ใหญ่ส่วนใหญ่เป็นต้น
ยางใหญใ่บเยอะท าให้เกิดปัญหาใบร่วงหล่นใส่หลังคาแล้วอุดตันท าให้เกิดปัญหา
หลังคารั่วซึม  จึงจ าเป็นต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือต้นไม้ใบไม้ร่วงหล่น  เพราะถ้า
ซ่อมปีนี้แล้ว  ปีหน้าใบไม้ก็ร่วงหล่นลงมาทับถมหลังคาอุดตัดท าให้หลังคารั่วอีกก็
ต้องหางบประมาณมาซ่อมแซมอีกท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณเปล่าๆ  
แนะน าให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เชิญผู้น าชุมชน ชาวบ้าน  แม่ค้าตลาด
สดเทศบาลต าบลส าราญ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมประชาคมร่วมกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน และให้กองช่างเทศบาลต าบลส าราญร่วมตรวจสอบปัญหาที่
เกิดข้ึนและหาผลสรุปข้อตกลงร่วมกัน  เพ่ือจะได้ท าการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด
เทศบาลต าบลส าราญในครั้งเดียวให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน    

จงึขอยกข้อ ๔.๕ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ให้
น าไปพิจารณาในสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  ครั้งต่อไป 



 
 
 

-๑๖- 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุมฯ   -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง พิจารณาให้ความ 

เห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) ให้ยกไปพิจารณาครั้งต่อไปในสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๘  เสียง  (ให้ยกไปพิจารณาสมัยประชุมสภาฯครั้งต่อไป) 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๒  เสียง 
ประธานสภาฯ   ๔.๖  พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ 

๔.๖.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลส าราญ 

     ๔.๖.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
                                       ประเมินผลแผนเทศบาลต าบลส าราญ 

เชิญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ทั้ง  ๒  คณะ 

นักวิเคราะห์ฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ
ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิก
สภาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนภาคราชการและหรือรัฐวิสาหกิจ  ผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่น  ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นใน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี  เป็นอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ  ๔  ปี   

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  จึงขอความเห็นชอบแต่งตั้งสมาชิก
สภาทอ้งถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ  
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลต าบลส าราญ 

ประธานสภาฯ   ๔.๖.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ต าบลส าราญ 

นักวิเคราะห์ฯ   คณะกรรมการชุดเดิมมีดังนี้  ๑.  นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส   
    ๒. นายสมยศ  ศรีวิเศษ   

                                                                 ๓.  นายสนั่น  ส าเภาน้อย 
ประธานสภาฯ   ให้สมาชิกทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ  จ านวน  ๓  คน 
สท.ชัยชนะ  ศรีวิเศษ  ผมขอชื่อคณะกรรมการชุดเดิมทั้ง  ๓  คน  เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 



สท.วราวิทย์ บริหาร  ผมขอรับรอง 
เลขานุการสภาฯ   ผมขอรับรอง 

 
-๑๗- 

 
ประธานสภาฯ   สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลส าราญ จ านวน  ๓ คน คือ 

๑. นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส   
๒. นายสมยศ  ศรีวิเศษ   

                                           ๓.  นายสนั่น  ส าเภาน้อย 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ต าบลส าราญ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๘  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๒  เสียง 
ประธานสภาฯ ๔.๖.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนเทศบาลต าบลส าราญ 
นักวิเคราะห์ฯ   รายชื่อคณะกรรมการชุดเดิม จ านวน  ๓  คน คือ  

๑.  นายวราวิทย์  บริหาร  ๒.  นายศุภชัย  ศรีวิเศษ  ๓.  นายชัยชนะ  ศรีวิเศษ 
ประธานสภาฯ   ให้สมาชิกทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนเทศบาลต าบลส าราญ  จ านวน  ๓  คน 
สท.ธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ผมขอเสนอคณะกรรมการชุดเดิม ๒ ท่าน คือ ๑. นายวราวิทย์ บริหาร   

๒. นายชัยชนะ  ศรีวิเศษ  และผมขอเสนอนายสมเดช  ค าหอม  เป็นแทน  
นายศุภชัย  ศรีวิเศษ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
สท.ทวี  ยาวะโนภาส  ผมขอรับรอง 
รองประธานสภาฯ  ผมขอรับรอง 
ประธานสภาฯ   สรุปการผลการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลต าบล 

ส าราญ  จ านวน  ๓  คน คือ 
๑. นายวราวิทย์  บริหาร  
๒. นายชัยชนะ  ศรีวิเศษ   
๓. นายสมเดช  ค าหอม  

ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนเทศบาลต าบลส าราญ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๘  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง  -  เสียง 
ลา  ๒  เสียง 

 
 
 
 
 



 
 

 
-๑๘- 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ผมขอเน้นย้ าเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารที่จะเสนอขอเข้าท่ีประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลส าราญฝากให้หัวหน้าส่วนราชการทุกกองได้จัดท าเอกสารที่เสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ก่อนจะขอน าเรื่องเข้าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯครั้งต่อไป  และการให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญด้วย     

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   ผมขอขอบคุณ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ   

และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  
ในครั้งนี้ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญครั้งต่อไป  สภาเทศบาลต าบล
ส าราญจะมีหนังสือนัดหมายอีกครั้ง  ผมขอปิดประชุมครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 

 
 

 (ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
      (นายสมเดช    ค าหอม) 
        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
                ( นายสุรศักดิ์     สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ) 
                   ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๑๙- 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง   
เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
                          (ลงชื่อ)                                ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ                                                    
                                 ( นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ) 
 

 

                          (ลงชื่อ)                                           กรรมการ                 
      ( นายสมยศ   ศรีวิเศษ ) 
 

 

                          (ลงชื่อ)                                       กรรมการ                 
        ( นายศุภชัย  ศรีวิเศษ )   
 

 
 
 

-  รายงานการประชุมครั้งนี้  สภาเทศบาลต าบลส าราญมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        (ลงชื่อ)                                                                                                       
                                       ( นายสุรศักดิ์     สิทธิรัตน ์ณ นครพนม ) 
                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 


