
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓   ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  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 
เทพพิทักษ์  ยาวะโนภาสน์ 

สมเดช  ค าหอม 
ธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส 

วราวิทย์  บริหาร 
สนั่น  ส าเภาน้อย 
ทวี  ยาวะโนภาส 

- 
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 
นายนรินทร์  สายจันทร์ 
นายสัมฤทธิ์  ยาวะโนภาส 
นางจุฑามาศ  ค าอ้อ 
นางวิริยาภรณ์  นาคผิว 
นางสาววนิดา  ศรีวิเศษ 
นางสาวกนกอร  พรมชาติ 

นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
รองนายกเทศมนตรี (รอง 1) 
รองนายกเทศมนตรี (รอง 2) 
เลขานุการฯ 
ปลัดเทศบาล 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

ไพโรจน์  โคตรสมบัติ 
วินัย  ศรีวิเศษ 

ณัฐนันท์  ไชยวิเศษ 
เมธัส  ศรีวิเศษ 

- 
- 
- 

วิริยาภรณ์  นาคผิว 
วนิดา  ศรีวิเศษ 

กนกอร  พรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

  



-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 
สิบเอกสมยศ  โสตะวงค์ 
นางวิภาวดี  อุตอามาตย์ 
 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
นักวิชาการเกษตร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิเคราะห์นโยบายแลแผน 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
นิติกร 
ทรัพยากรบุคคล 

ศักดิ์ชาย  สุสิลา 
- 

ศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์ 
รัตนา ค านนท์ 
พจนี  ศรีวิเศษ 

สมยศ  โสตะวงค์ 
วิภาวดี  อุตอามาตย์ 

 
 

 

 
 
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 
นายค าชัย  บุญเกษม 
นายวินัย  อุตอามาตย์ 
นายเชื่อม  ทองแก้ว 
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   อ่านประกาศเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล 

ส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามประกาศสภา
เทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.  
๒๕๖๑  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๖  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ซึ่งได้ก าหนดเกี่ยวกับสมัยประชุมสามัญประจ าปี ไว้แล้ว  
นั้น           

 

บัดนี้  ถึงก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ดังนั้นอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  ของพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๒  จึงเรยีกประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.  
๒๕๖๑  ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึง  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีก าหนด  ๓๐  วัน) 

   

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ  ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  มี

สมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ.  
๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๑ 
 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทราย  บ้านบ่อ  

หมู่ที่  ๑๐  บริษัทยโสธรทรายทอง  จ ากัด 
ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง  ขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทราย  หนังสือ

จากส านักงานที่ดินจังหวัดยโสธร  ที่  ยส  ๐๐๒๐.๕/๙๒๖๕  ลงวันที่  ๒๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๑  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ส าเนาค าขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย  
จ านวน  ๑  ฉบับ  ๒.  ส าเนาแผนที่ต าแหน่งที่ขออนุญาตดูดทราย  จ านวน ๑ 
ฉบับส านักงานที่ดินจังหวัดยโสธร  จึงขอให้น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา
ของสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เพ่ือพิจารณาในเรื่องดังกล่าว  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ข้อ  ๑๘ (๒) 

 และผู้ใหญ่บ้านบ่อ  หมู่ที่  ๑๐  ไดแ้นบรายงานการประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ  ศาลา
กลางบ้านบ่อ  หมู่ที่  ๑๐  เวลา  ๑๘.๐๐  น.   



-๔- 
 
โดยในรายละเอียดตามท่ีได้แจกท่านได้ทราบแล้วนั้น  โดยมติที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบต่ออายุใบอนุญาต  ๑  ปี  ให้บริษัทยโสธรทรายทอง จ ากัด ในการขอต่อ
อายุใบอนุญาตดูดทราย  บ้านบ่อ  หมู่ที่  ๑๐  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมืองยโสธร  
จังหวัดยโสธรได้  แต่ถ้ามีผลกระทบและปัญหาเดือดร้อนแก่ชาวบ้านหรือก่อ
ปัญหาในคราวต่อไป  ชาวบ้านบ่อ  หมู่ที่  ๑๐  จะขอคัดค้านในการต่อ
ใบอนุญาตในครั้งต่อไป 

ประธานสภาฯ ให้ดูเอกสารตามท่ีแจกให้  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่
มีผมจะขอมติทีป่ระชุมนะครับ 

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

                             ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  
                           ญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ เรื่อง  การเรียก           

                      เก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน   
                               พ.ศ. .....” 
(นายไพโรจน์ โคตร
สมบัติ) 
นายกเทศมนตรีแถลง
ญัตติ 

ผมขอเสนอ(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ เรื่อง  การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็น
รายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ..... โดยที่มาตรา 
๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.
๒๕๕๑ บัญญัติให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙  ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่ 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายจัดตั้งที่ดินที่ได้รับอนุญาตตั้งอยู่ และได้บัญญัติให้การจัดเก็บ
ค่าตอบแทนเป็นไปตามวิธีการและอัตราที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น 
  

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลส าราญ เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ..... เพ่ือใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ขอมติที่ประชุมพิจารณาเป็น 
๓ วาระรวดด้วย 

มติที่ประชุม  
 

พิจารณาเป็นสามวาระรวด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๔๕ 
 

วาระท่ี  ๑  วาระรับหลักการ 
(นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ)    
 นายกเทศมนตรี  
 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ ทุกท่านได้พิจารณา
รายละเอียดจากร่างเทศบัญญัติฯ ที่ส่งให้ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว 

(นายสุรศักดิ์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม) 
ประธานสภาฯ                              

มีท่านใดสงสัยหรือยากจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลส าราญ เรื่อง  การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปี
จากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
..... เพ่ือพิจารณาในวาระต่อไปครับ   
 

  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
มติที่ประชุม 

 
 
-๕- 
 
ที่ประชุมมีมติเห็นด้วย เสียงเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่าง
(วาระแรก) และให้ถือว่าที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา 
 

 
วาระท่ี  ๒  วาระแปรญัตติ 

(นายสุรศักดิ์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม) 
ประธานสภาฯ                              

    เนื่องจากเป็นการพิจารณา ๓ วาระรวดเดียว ดังนั้นจึงให้ที่
ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และเสนอขอแปร
ญัตติด้วยวาจาได้ สมาชิกท่านใด จะขอแปรญัตติต่อที่ประชุม
ขอให้เสนอค าแปรญัตติต่อท่ีประชุมได้ 
      เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะขอแปรญัตติ แสดงว่า
รายละเอียดคงไว้ตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ เรื่อง  
การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 
๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. .....   

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ขอแปรญัตติที่นายกเทศมนตรีต าบลส าราญเสนอ 
 

วาระท่ี  ๓  วาระลงมติ 
 

(นายสุรศักดิ์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม) 
ประธานสภาฯ                              

ท่านอ่ืนมีอะไรอีกหรือไม่ครับ ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่า จะ              
เห็นชอบให้ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
ส าราญ เรื่อง  การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. .....  
หรือไม ่
 

มติที่ประชุม  
 

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

  



 
-๖- 

 
 ๓.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นพนันชนไก่ 

ประธานสภาฯ ตามหนังสืออ าเภอเมืองยโสธร  ที่  ยส  ๐๑๑๘/๒๓๓๔  ลงวันที่  ๒๑  มิถุนายน  
๒๕๖๑  เรื่อง  การยื่นค าขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นพนันชนไก่  สิ่งที่ส่งมาด้วย 
๑.  แบบค าร้องขอต่ออายุใบอนุญาตใช้สถานที่ชนไก่  (บ่อนไก่)  จ านวน  ๑  
ฉบับ  ๒.  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  จ านวน  ๑  ชุด 

  ตามหนังสืออ าเภอเมืองยโสธร  ได้รับค าร้องขอต่ออายุการใช้สถานที่
เล่นการพนันชนไก่  ของนางดวงใจ  พาภักดี  อายุ  ๕๗  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  ๙๙  
หมู่ที่  ๑๐  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ยื่นค าขอต่ออายุการใช้
สถานที่เล่นพนันชนไก่  ณ  บ้านเลขท่ี  ๒๐๕  บ้านสว่าง  หมู่ที่  ๗  ต าบล
ส าราญ  อ าเภอเมืองจังหวัดยโสธร   ซึ่งนางดวงใจฯ  ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่
เล่นการพนันชนไก่  ตามหนังสืออนุญาต  ที่  ๗/๒๕๖๐  ตั้งแต่วันที่  ๔  ตุลาคม  
๒๕๖๑  ให้ไว้  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๐  และใบอนุญาตการใช้สถานที่ชน
ไก่ของนางดวงใจฯ  จะครบก าหนดการอนุญาต  ในวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑   

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พนันชนไก่และกัดปลา  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงขอให้เทศบาลต าบลส าราญ  ได้น า
เรื่องการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ  เข้าวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบดังกล่าว  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้นะครับ   

ประธานสภาฯ  ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  มี
สมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุม 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๑  คน 
 ๓.๔  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอบริจาคเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อใช้ใน

ส านักงานเทศบาลต าบล  (ส านักปลัด) 

ประธานสภาฯ บันทึกข้อความจากส านักปลัดเทศบาล  ที่  ยส  ๗๓๔๐๑/๑๑๗  ลงวันที่  ๒๓  
กรกฎาคม  ๒๕๖๑   เรื่อง  ขอบริจาคเครื่องปริ้นเตอร์เพ่ือใช้ในส านักงาน
เทศบาลต าบลส าราญ 

 ให้เจ้าหน้าที่ส านักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอบริจาคเครื่องปริ้น
เตอร์เพื่อใช้ในส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ (ส านักปลัด) 

 

 

 

 

 



 

-๗- 

 

นักทรัพยากรบุคคล ด้วย  สิบเอกสมยศ  โสตะวงค์  ต าแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ  สังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล  มีความประสงค์บริจาคเครื่องปริ้นเตอร์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานใน
ส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ  จ านวน  ๒  เครื่อง    ดังนี้ 

๑ ครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์  ขาวด ารุ่น  Canon  Imag  Class  MF๓๐๑๐  
จ านวน  ๑  เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 
-  เครื่องพิมพ์ประเภท  Laser 
-  ความเร็วในการพิมพ์  (A๔): ๗๘  วินาท ี
- สามารถพิมพ์,สแกน,ถ่ายเอกสาร 
- Recommended  Monthly  Print  Volum : ๒๕๐-๑,๐๐๐  pages 

๒ เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท  สี  Canon  pixma  mp๒๘๗  จ านวน  ๑  
เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 
-  เครื่องพิมพ์ประเภท  imkjet 
- มัลติฟังชั่น  ทั้ง  ปริ้น,ถ่ายสแกน 
- ความละเอียดในการพิมพ์  ๔๘๐๐ x ๑๒๐๐  dpi 
- การเชื่อมต่อ  USB  ๒.๐  Hispeed 

รายละเอียด  และรูปภาพดูตามเอกสารที่แจกให้นะคะ 

ประธานสภาฯ  ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  มี
สมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุม 
 

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

๓.๕  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  (กองคลัง) 

ประธานสภาฯ ให้ทาง  ผอ.กองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในครั้งนี้ 

ผอ.กองคลัง  ตามท่ีเทศบาลต าบลส าราญ  ได้ตั้งเทศบัญญัติต าบลส าราญ  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้รับอนุมัติประกาศใช้
แล้วนั้น  และกองคลังเทศบาลต าบลส าราญ  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย  หมวด
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือ ชนิด  LED  ขาว
ด า  ชนิด  Network   

แบบที่  ๑  ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์  ตั้งจ่าย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กระทรวง 

 

 



 

-๘- 

 

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ณ  วันที่  ๒๑  
เมษายน  ๒๕๖๐อ้างถึง  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  ยส  
๐๐๒๓.๖/ว  ๑๓๙  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง  เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ณ  วันที่  ๒๓  
พฤษภาคม  ๒๕๖๑  จึงท าให้คุณลักษณะพื้นฐานเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นกองคลัง
เทศบาลต าบลส าราญ  จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณใหม่ (รายละเอียด
ตามเอกสารที่แจกให้นะคะ) 

  ข้อความใหม่ 

  หมวดครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ  เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์  หรือ  ชนิด  LED  ขาวด า  ชนิด  Network  แบบที่ ๑  (๒๗  หน้า
ต่อนาที)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด  LED  ขาวด า  
ชนิด  Network  แบบที่ ๑  (๒๗  หน้าต่อนาที)  จ านวน  ๒  เครื่องๆละ  
๗,๙๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๑๕,๘๐๐  บาท  ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ณ  วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  โดย
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

-  ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐ x๑,๒๐๐  dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  ๒๗  หน้าต่อนาที  (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 

หน่วยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๒๘  mb   

มีช่องเชื่อมต่อ  (Internet)  หรือ  USB  ๒๐  หรือดีกว่าจ านวนไม่
น้อยกว่า  ๑  ช่อง 

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  แบบ  
๑๐/๑๐๐  Base-T  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง  หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  (Wi-Fi)  ได้ 

- สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter, Legal  และ  Custom  โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  ๒๕๐  แผ่น 

โดยอาศัย  ๑  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และท่ีขอแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๙  การแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

 

 



-๙- 

 

๒  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ของ
เทศบาลต าบลส าราญ  รายละเอียดดูตามเอกสารที่แจกให้นะคะ 

ประธานสภาฯ ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  มีสมาชิกท่าน
ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๑  คน 
                                                                                                                                                                                                                    
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อทราบ 
นายกเทศมนตรี   ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอเชิญ 

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  งาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๖๖  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  
๒๕๖๑  ในวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๖.๐๐  น.  เป็นต้นไป  และ
ช่วงเช้าขอเชิญร่วมกิจกรรม  Big  cleaning  day  เวลา  ๐๙.๐๐  น  พร้อมกัน
ที่ตลาดสดบ้านบาก  การแต่งการเสื้อเหลือง กางเกงสุภาพรองเท้าหุ้มส้น  
รายละเอียดตามบันทึกได้แจ้งไปแล้วนะครับ  จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
โดยพร้อมเพรียงกัน 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านไหนมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มผีมขอขอบคุณ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ   
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านท าให้การประชุมในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ผมขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๒๐  น. 
 

 
 (ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
      (นายสมเดช    ค าหอม) 
        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าราญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๐- 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว   
เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

 
 
                          (ลงชื่อ)                                ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ                                                    
                                 ( นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ) 
                             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เขต  ๑ 

 

                          (ลงชื่อ)                                           กรรมการ                 
      ( นายสมยศ   ศรีวิเศษ ) 

                             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เขต  ๒ 
 

 

                          (ลงชื่อ)                                       กรรมการ                 
        ( นายศุภชัย  ศรีวิเศษ )   

                             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เขต  ๒ 
 
 
 
 
 

 - สภาเทศบาลต าบลส าราญมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
   เมื่อวันที่ …………เดือน.......................................พ.ศ....................... 
 

 
 
 

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


