
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔   ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น  ๒) 
------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม  (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ) 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

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

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

สุรศักดิ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 
นายเทพพิทักษ์  ยาวะโนภาสน์ 

สมเดช  ค าหอม 
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 

- 
วินัย  ศรีวิเศษ 

ณัฐนันท์  ไชยวิเศษ 
- 
- 

นรินทร์  สายจันทร์ 
จุฑามาศ  ค าอ้อ 

วิริยาภรณ์  นาคผิว 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๒- 
 

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

๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๔ 
๑๕ 

 

 นายศักดิ์ชาย  สุสิลา 
นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา 
สิบเอกสมยศ  โสตะวงศ์ 
นางศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์ 
นางรัตนา  ค านนท์ 
นางสาวพจนี  ศรีวิเศษ 
 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
นักวิชาการเกษตร 
นิติกร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิเคราะห์นโยบายแลแผน 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

ศักดิ์ชาย  สุสิลา 
เสาวลักษณ์  บุญมา 

- 
ศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์ 

รัตนา ค านนท์ 
พจนี  ศรีวิเศษ 

 

 
 

 

 
 
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 อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล

ต าบลส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตาม
ประกาศสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.  
๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ซึ่งได้ก าหนดเกี่ยวกับสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีไว้แล้ว  นั้น   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  
ของพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ประกอบกับระเบียบตาม
ระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๒  จงึเรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  พ.ศ.  
๒๕๖๑  ในวันที่  ๑  สิงหาคม –  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   
(มีก าหนด  ๓๐  วัน)     

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ   ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  มี 

สมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑
ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ   ๓.๑  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาล 

ต าบลส าราญ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   
๒๕๖๒ 
วาระท่ี  ๑  (ขั้นรับหลักการ) 
     ขอให้เลขานุการฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วยครับ  

เลขานุการสภาฯ    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ “ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศ
บัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 
ก าหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้น ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตก
ไปและ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไป 
พลางก่อน” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 



-๔- 
 
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ “ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น”  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาล   

รองนายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายวินัย  ศรีวิเศษ   
รองนายกเทศมนตรี  ได้รับมอบหมายจากท่านายกเทศมนตรีเนื่องจากท่าน
ติดภารกิจเร่งด่วนต้องไปประชุมที่อ าเภอเมืองยโสธร  จึงมอบหมายให้ผม
ได้มาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบลส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  มาเพ่ือโปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญในสมัยประชุมนี้  เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และได้เสนอบันทึก
หลักการและเหตุผลในการขอความเห็นชอบมาพร้อมนี้ครับ 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์
คลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ ดังนี ้
 

                                 ๑. สถานะการคลัง 
                             ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                        ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ    

                     การเงิน ดังนี้ 
                              ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร จ านวน   ๒๗,๔๓๔,๖๒๗.๙๒   บาท 
                              ๑.๑.๒  เงินสะสม จ านวน    ๖,๔๕๘,๖๐๘.๘๕   บาท 
                              ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๓,๙๘๒,๘๙๗.๘๙   บาท 
                             ๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน 0 โครงการ รวม 0.0 บาท 
                              ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  - โครงการ รวม   - บาท 
                               ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน   ๘,๑๕๔,๕๔๕.๗๑ บาท 
                                  ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                  (๑) รายรับจริง จ านวน ๔๕,๐๒๘,๒๙๒.๙๒ บาท ประกอบด้วย 
                           หมวดภาษีอากร จ านวน    ๖,๗๔๔,๗๔๐.๓๑       บาท 
                           หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน         ๗๖๙,๔๒๗.๖๐  
                           หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน         ๑๗๑,๓๖๒.๓๕  



                           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  ๐.๐๐  
                           หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน         ๑๘๖,๓๔๙.๐๐  
                           หมวดรายได้จากทุน จ านวน           ๒๔,๐๐๐.๐๐  
                            หมวดภาษีจัดสรร จ านวน    ๑๖,๘๗๕,๘๑๒.๑๔  
                            หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป จ านวน    ๑๘,๕๘๕,๖๘๕.๓๑  บาท 
 

 
                       รวม 

 
    ๔๓,๓๕๗,๓๗๖.๗๑  บาท 

                                          งบกลาง จ านวน   ๙,๓๕๔,๖๘๑.๖๘  
                                          งบบุคลากร จ านวน ๑๓,๗๘๑,๒๘๑.๑๕  
                                          งบด าเนินงาน จ านวน   ๖,๙๒๗,๕๕๕.๓๕  
                                           งบลงทุน จ านวน   ๓,๕๕๑,๕๐๐.๐๐  
                                           งบรายจ่ายอื่น จ านวน  ๐.๐๐  
 

 
                                       งบเงินอุดหนุน  

 
จ านวน    ๑,๐๒๑,๐๐๐.๐๐  บาท 

                                          รวม จ านวน ๓๔,๖๓๖,๐๑๘.๑๘  
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้นะครับ  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
วาระท่ี  ๑  (ขั้นรับหลักการ)  ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวหรือไม่อย่างไร  หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการ
ดังกล่าว  ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณา  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายผมจะ
ขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๒  วาระท่ี  ๑  (ขั้นรับหลักการ)  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 

เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการ สภา
เทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  

เลขานุการสภาฯ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ “ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติท่ีรับหลักการแห่ง ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณนั้น” ข้อ ๔๙ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้วถ้า จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่ง ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลา 



                 -๖- 
เสนอค าแปรญัตติต่อ คณะกรรมการแปรญัตติด้วย” ข้อ ๕๐ “เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง ข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน  และบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  

ทีป่ระชุม    - รับทราบ /ประธาน 
 

ประธานสภาฯ ๓.๒  พิจารณา  ให้ความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

    ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   
ในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้   
และสภาเราจะคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน 

สท.สมยศ  ศรีวิเศษ  ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๓  คน 
    และขอเสนอเป็นคณะกรรมการชุดเดิม ไม่ต้องเลือกใหม่อีก มีดังนี ้

๑. นายทวี  ยาวะโนภาส   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
๒. นายสนั่น  ส าเภาน้อย  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
๓. นายสมยศ  ศรีวิเศษ  คณะกรรมการแปรญัตติ 

สท.ศุภชัย  ศรีวิเศษ  ผมขอรับรองคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมครับ 
สท.ไชยา  ศรีวิเศษ  ผมขอรับรองคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมครับ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเห็นต่างจากนี้หรือไม่ครับ  หรือจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ครับ  ถ้าไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธานสภาเทศบาล                      เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว ๓ ท่าน ผมขอหารือที่ประชุม 

ว่า ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร  
                                          ญัตติกี่วัน เวลาและสถานที่ในการรับค าแปรญัตติ และก าหนดวันประชุม  
                                          คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
                                          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันใด ขอเชิญท่านสมาชิกได้หารือ และแสดง 
                                          ความคิดเห็นต่อไป  
ขอเชิญนายศุภชัย ศรีวิเศษ      ผมขอเสนอควรก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 

แปรญัตติ เป็นเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ  และก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐
สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ 

 



 
-๗- 

 
ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) สรุปว่าทุก

ท่านเห็น ด้วยกับข้อเสนอของท่าน สท. ศุภชัย  ศรีวิเศษ โดยก าหนดเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมเป็นเวลา ๒ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ และก าหนดวัน
ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  

ที่ประชุม    รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาล การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ในวาระท่ี  ๒  และวาระที่  ๓  จะน าเข้าพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  ๓.๓  พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตาม เทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบลส าราญ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณ   
๒๕๖๑ 

    ขอเชิญ  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

นายศักดิ์ชาย  สุสิลา  ต าแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  รกัษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลต าบลส าราญมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ตามเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  ๒๕๖๑  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โดยแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  โครงการก่อสร้างฯ  จากข้อความเดิมเป็นข้อความ
ใหม่ รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๑  โครงการฯ  ดังต่อไปนี้ 

 

๑. ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านบาก หมู่ที่  ๑๑   ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)  บ้านบาก  หมู่  
๑๑  สายจากนานางหนิด ศรีวิเศษ ไป ล าห้วยสันป่าตอง  ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือรวมพ้ืนที่
ก่อสร้างฯ ไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตารางเมตร  (ตามรายละเอียด และแบบ
แปลน ของ ทต. ส าราญ ก าหนด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 

 



 

-๘- 
 

ข้อความใหม ่ โครงการก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้าน
บาก หมู่ที่ ๑๑ ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  บ้านบาก  
หมู่  ๑๑ 

(ช่วงที่1) จากถนน นานางหนิด  ศรีวิเศษ  เชื่อมไปถึง นาอาจารย์ 
จารุวัฒน์ เจริญทัศน์  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างฯ ไม่น้อยกว่า  ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร 

    (ตามรายละเอียด  และแบบแปลนของ ทต.ส าราญก าหนด)  
(ช่วงที๒่) จากนานายสมยศ ศรีวิเศษเชื่อมไปถึง ล าห้วยสันป่าตอง ขนาด
กว้าง  ๔.๐๐ เมตร ยาว  ๒๘.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือรวมพื้นที่
ก่อสร้างฯ ไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียด และแบบ
แปลน ของ ทต. ส าราญ ก าหนด) งบประมาณตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 

      จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ๒๕๖๑ ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๑   เหตุผลที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่แต่ละโครงการฯ  และเพ่ือให้เทศ
บัญญัติสอดคล้องกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็น
อ านาจของสภาเทศบาลต าบลส าราญ  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ  ๒๙  จึงขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ตาม
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๑  รายละเอียดให้ดูตาม
เอกสารที่แจกให้นะครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้า

ส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่  ทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการเข้า
ร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญในครั้งนี้ 

 



 
 
 

-๙- 
 
 

และผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 
๔  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ในวาระท่ี  ๒ ในวันที่  ๒๑  สงิหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๓๐  น. 

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



 
 
 

-๑๐- 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
                        (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ                                                    
                                ( นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ) 

 
                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 

   ( นายสมยศ   ศรีวิเศษ ) 
 
                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 

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

 
 
 
 

 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  (ครั้งที่  ๑) 

วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น ๒) 

---------------------------- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายทวี  ยาวะโนภาส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๒ นายสนั่น  ส าเภาน้อย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๓ นายสมยศ  ศรีวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๔ นายชัยชนะ  ศรีวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๕ นายศุภชัย  ศรีวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๖ นายสมเดช  ค าหอม เลขานุการสภาเทศบาลต าบล

ส าราญ 
  

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐๐  น. 

เมื่อถึงเวลา  ๑๔.๐๐  น.  นายสมเดช  ค าหอม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ  ได้ตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการมาพร้อมแล้ว  จึงได้ให้สัญญาณเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติเข้าห้องประชุม  และเลขานุการสภาฯได้เชิญ   
ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ ได้มีมติเสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม 3  คน  ได้แก่ 
๑.  นายทวี  ยาวะโนภาส  เป็นประธานคณะกรรมการฯ 
๒. นายสนั่น  ส าเภาน้อย  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
๓. นายสมยศ  ศรีวิเศษ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายทวี  ยาวะโนภาส ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกคณะกรรมการแปร 
ญัตติชุดเดิม  เพ่ือท าหน้าที่พิจารณารับเรื่องที่ท่านสมาชิกได้เสนอยื่นแปรญัตติเข้า     
มาครับ 

เลขานุการฯ  ก าหนดระยะเวลาที่แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญมายื่น 
หนังสือแปรญัตติในวันที่  ๑๖-๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ (ชั้น  ๒)  

เลขานุการฯ  นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้ง  ในวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   
เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น  ๒) 
เพ่ือพิจารณาเรื่องที่สมาชิกและคณะผู้บริหารได้ยื่นเสนอแปรญัตตินะครับ 

 
 
 



 
-๒- 

 
 

 
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
 
 
   (ลงชื่อ) 
      (นายสนั่น   ส าเภาน้อย) 
          เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ   
 
 
 
 
 
   (ลงชื่อ) 
          (นายทวี  ยาวะโนภาส) 
               ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  (ครั้งที่  ๒) 

วันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น ๒) 

---------------------------- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายทวี  ยาวะโนภาส ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
๒ นายสมยศ  ศรีวิเศษ คณะกรรมการแปรญัตติ   
๓ นายสนั่น  ส าเภาน้อย เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ   
๔ นายชัยชนะ  ศรีวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๕ นายวราวิทย์  บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๖ นายเมธัส  ศรีวิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรี   
๗ นายสมเดช  ค าหอม เลขานุภาสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลส าราญ 
  

 
 
เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐   น. 
เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการมาพร้อมแล้ว  จึงให้สัญญาณเชิญคณะ 

กรรรมการแปรญัตติ  และบุคคลผู้เกี่ยวข้องเข้าห้องประชุม  และ
เลขานุการได้เชิญ  นายทวี  ยาวะโนภาส  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ท าหน้าที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อพิจารณาการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๑  มีคณะกรรมการท่านใดขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานครั้งดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
ประธานกรรมการแปรญัตติ ๓.๑ การพิจารณาค าเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล
ต าบลส าราญ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  และสภา
เทศบาลได้พิจารณาและมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระท่ี ๑ และก าหนดให้ยื่น
เสนอค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ และ
ก าหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาค าเสนอขอแปร ญัตติในวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม สภาเทศบาลต าบลส าราญ  ทั้งนี้ 
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาปรากฎว่าไม่มีสมาชิก
หรือผู้บริหารท่านใด ยื่นค าเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ประการใด  

อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการและส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง
เดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไข เพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการ แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็น ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ  

 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งข้อระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ฯ ให้แก่กรรมการทุกท่านได้ทราบแล้ว และปรากฏว่า
ไม่มีผู้ใด เสนอหรือยื่นค าแปรญัตติแต่ประการใด ดังนั้นผมจึงขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่ามีความ
เหมาะสม ถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือไม่ หรือกรรมการ
ท่านใดมีอะไร จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างขอเชิญครับ 



 
-๓- 

  
ที่ประชุม     ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันและเห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ใดยื่นค าเสนอขอ 

แปร ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็น
ว่ามีความเหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบ จึงมีมติเห็นด้วยและให้ ยืน
ตามร่างเดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมา  

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นอันว่าคณะกรรมการแปร
ญัตติเห็น ด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่ามีความเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบฯ และกฎหมายที่ 
ก าหนด ไว้ทุกประการ และมีมติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมา 
ทั้งนี้จะได้ น าเสนอต่อประธานสภาเทศบาลต าบล เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ใน วาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ ต่อ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  ในวันที่  ๒๗  
สิงหาคม  ๒๕๖๑  เมื่อท่าน คณะกรรมการไม่มีเรื่องใดเสนอแล้ว ผม
ขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดประชุม  

 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๑.๓๐  น. 
 
 
    (ลงชื่อ)  
             (นายทวี  ยาวะโนภาส) 
     ประธานกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 
    (ลงชื่อ)  
                 (นายสมยศ  ศรีวิเศษ) 
                คณะกรรมการแปรญัตติ 
 
    (ลงชื่อ)  
                 (นายสนั่น  ส าเภาน้อย) 



           เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
ที่  พิเศษ/๒๕๖๑   
            
             ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ    จ านวน  ๑  ชุด 
 

  ตามท่ี  สภาเทศบาลต าบลส าราญได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเรื่อง 
ขอแปรญัตติจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ เกี่ยวกับ  (ร่าง)  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒    ในระหว่างวันที่  ๑๖ - ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ 
น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  นั้น  ปรากฏวา่ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญมายื่น 
แปรญัตติแต่อย่างใด   
 

  คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งส าเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณาน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญต่อไป 
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (นายทวี   ยาวะโนภาส) 
            ประธานกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ที่  พิเศษ/๒๕๖๑  
            
             ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง แจ้งให้มาแปรญัตติ 
 

เรียน นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
           ส าราญ  ทุกท่าน 
 

  ตามท่ี  คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ก าหนดให้วันที่  ๑๖-๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น  ๒)  ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ส าราญที่มีความประสงค์จะยื่นเสนอขอแปรญัตติได้มายื่นเสนอขอแปรญัตติในวัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าว 
นั้น 
 

  บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติ  จึงขอแจ้งให้ท่านได้มาแปรญัตติในวันที่  ๒๐  สิงหาคม  
๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น  ๒)  ตามวัน
เวลา  ดังกล่าว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (นายทวี  ยาวะโนภาส) 
             ประธานกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ที่  พเิศษ/๒๕๖๑  
            
             ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง แจ้งให้มายื่นเสนอขอแปรญัตติ 
 

เรียน นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
           ส าราญ  ทุกท่าน 
 

  ตามท่ี  คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ก าหนดให้วันที่  ๑๖-๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น  ๒)  ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ส าราญที่มีความประสงค์จะยื่นเสนอขอแปรญัตติได้มายื่นเสนอขอแปรญัตติในวัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าว 
นั้น 
 

  คณะกรรมการแปรญัตติ  จึงขอแจ้งให้ท่านได้มายื่นเสนอขอแปรญัตติในวันที่  ๑๖-๑๗  
สิงหาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น  ๒)  
ตามวันเวลา  ดังกล่าว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (นายทวี  ยาวะโนภาส) 
             ประธานกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ที ่ ยส ๗๓๔๐๑.๑/ว                                                 ส านักงานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
                                ถนนแจง้สนิท   ยส  ๓๕๐๐๐ 
 

        ๒๒  สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

เรียน    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ/คณะผู้บริหาร  ทุกท่าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๑   ชุด 
   

  ตามท่ี  สภาเทศบาลต าบลส าราญได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติ
(ร่าง)  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  
เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  นั้น  ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดมายื่นเสนอ
ค าแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว  นั้น 
 

  บัดนี้  สภาเทศบาลต าบลส าราญ  จึงขอส่งส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ และขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้ง
ที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในวันที่  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ.  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น ๒)  รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณา 
 
 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

              (นายสุรศักดิ์   สิทธิรัตน์  ณ นครพนม) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 
 
ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลส าราญ 
งานกิจการสภา 
โทร. ๐  ๔๕๗๖  ๑๐๓๐  ถึง  ๒  ต่อ  ๐   
โทรสาร  ๐  ๔๕๗๖  ๑๐๓๐  ถึง  ๒  ต่อ  ๒๐     
www.samran.go.th 
 
 

http://www.samran.go.th/


 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔   ครั้งที่  ๒   ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วันที่   ๒๗  สิงหาคม   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. 
๑๑. 

นายสุรศักดิ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 
นายเทพพิทักษ์  ยาวะโนภาสน์ 
นายสมเดช  ค าหอม 
นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส 
นายวราวิทย์  บริหาร 
นายสนั่น  ส าเภาน้อย 
นายทวี  ยาวะโนภาส 
นายชัยชนะ  ศรีวิเศษ 
นายวิชัย  ณุวงษ์ศรี 
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 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ 

สุรศักดิ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 
เทพพิทักษ์  ยาวะโนภาสน์ 

สมเดช  ค าหอม 
ธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส 

วราวิทย์  บริหาร 
สนั่น  ส าเภาน้อย 
ทวี  ยาวะโนภาส 
ชยชนะ  ศรีวิเศษ 
วิชัย  ณุวงษ์ศรี 
สมยศ  ศรีวิเศษ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลา 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม ( คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลส าราญ) 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

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

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

ไพโรจน์  โคตรสมบัติ 
- 

ณัฐนันท์  ไชยวิเศษ 
เมธัส  ศรีวิเศษ 

นรินทร์  สายจันทร์ 
- 
- 
- 

วนิดา  ศรีวิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลส าราญ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑๐. 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

 นางสาวกนกอร  พรมชาติ 
นายศักดิ์ชาย  สุสิลา 
นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา 
นางศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์ 
นางรัตนา  ค านนท์ 
นางสาวพจนี  ศรีวิเศษ 
นางวิภาวดี  อุตอามาตย์ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
นักวิชาการเกษตร 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักวิเคราะห์ฯ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
นักทรัพยากรบุคคล 

- 
ศักดิ์ชาย  สุสิลา 

เสาวลักษณ์  บุญมา 
ศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์ 

รัตนา  ค านนท์ 
พจนี  ศรีวิเศษ 

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 
นายมนูญ  นัยกุล 
นายวินัย  อุตอามาตย์ 
นายพิสิทธิ์  ณุวงษ์ศรี 
นายเจริญ  โสมาบุตร 
นายทองสูน  โสมาบุตร 
นายสงัด  ศรีวิเศษ 
นายวรสันต์  ไชยวิเศษ 
นายบุญธรรม  ศรีวิเศษ 

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

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 
ไม่มา 

 
เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ   ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  มี 



สมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
-๓- 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ   ๓.๑  เรื่อง  พิจาณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบล 

ส าราญ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
วาระท่ี  ๒  (ขั้นแปรญัตติ)   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปรญัตติฯ   
ประธานคณะกรรมการแปรฯ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลส าราญได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติ 

พิจารณาเรื่องขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  
๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  นั้น   

ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล
ต าบลส าราญ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  และสภา
เทศบาลได้พิจารณาและมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระท่ี ๑ และก าหนดให้ยื่น
เสนอค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ และ
ก าหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาค าเสนอขอแปร ญัตติในวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม สภาเทศบาลต าบลส าราญ  ทั้งนี้ 
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาปรากฎว่าไม่มีสมาชิก
หรือผู้บริหารท่านใด ยื่นค าเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ประการใด  

ที่ประชุม ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันและเห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ใดยื่น
ค าเสนอขอแปร ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณา
ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบ จึงมีมติ
เห็นด้วยและให้ ยืนตามร่างเดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมา  



 
 
 
 

-๔- 
 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ 

ประชุม  เรื่อง  พิจาณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลส าราญ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๒    วาระท่ี  ๒  (ขั้นแปรญัตติ)   

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๑   คน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่อง  เพื่อทราบ 
    ๔.๑  รายงานการรับรองผลการประเมินตนเอง 
ประธานสภาฯ    ทางส านักปลัด  งานบริหารงานบุคคล  ได้แจ้งเรื่อง  ผลการ 

ประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ขอให้ทางเจ้าหน้าที่งาน 
บุคคลได้มาชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 

นักทรัพยากรบุคคล   ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการ
ประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้ท าการประเมินตนเอง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
สาธารณะในแต่ละด้าน  จ านวน  ๘  ด้าน  เพ่ือให้มีมาตรฐานการให้บริการ
ที่สูงขึ้น  และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดเงินอุดหนุนและรายงาน
คณะรัฐมนตรีทราบ  และเทศบาลต าบลส าราญ  ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินตนเอง  ตามค าสั่งที่  ๓๖๐/๒๕๖๑  ลงวันที่   
๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

     เพ่ือให้การด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า 
เป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  เป็นไป
ตามท่ี ก.ก.ถ. ก าหนดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง  อาศัยข้อระเบียบ  
กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  มาตรา  ๔๘  เตรส  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และหนังสือส านักงานปลัด
นายกรัฐมนตรี  ที่  นร ๐๑๐๗/ว ๔๒๙๒  ลงวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
จึงขอรายงานผลการรวบรวมข้อมูลเพ่ือพิจารณารับรองความถูกต้องของ
ข้อมูล และด าเนินการต่อไปนี้ 



 
 
 
 

-๕- 
 

๑.  จัดส่งข้อมูลผลการประเมินตนเองให้ส านักงาน ก.ก.ถ. 
๒. น าผลที่ได้จากการประเมินตนเองรายงานต่อที่ประชุมสภา

เทศบาลต าบลส าราญได้ทราบ 
๓. แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนได้ทราบ โดยผ่าน

กระบวนการประชาคมและ/หรือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
บนเว็บไซต์ของเทศบาลหรืออ่ืนๆ ตามสมควร 

รายละเอียดให้ท่านสมาชิกได้ดูตามเอกสารที่แจกให้นะคะ      
ประธานสภาฯ    ทางเจ้าหน้าที่ได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินตนเอง   

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ให้ท่านได้ทราบ 
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ     

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   วันนี้การประชุมใน (วาระที่  ๒  ขั้นแปรญัตติ)  ได้ลงมติเรียบร้อยแล้ว 

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ  ในครั้งนี้ด้วยดี  ผมขอนัดประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๓  
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ใน  (วาระท่ี  ๓  ขั้นลงมติ)   ในวันที่  ๒๘  
สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ  การแต่งกายชุดสุภาพ  ผมขอปิดประชุมครับ 

 

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



 
 
 
 

-๖- 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
                        (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ                                                    
                                ( นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ) 

                                 
                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 

   ( นายสมยศ   ศรีวิเศษ ) 
 
                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 

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



 
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔   ครั้งที่  ๓   ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วันที่   ๒๘  สิงหาคม   ๒๕๖๐   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. 
๑๑. 

นายสุรศักดิ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 
นายเทพพิทักษ์  ยาวะโนภาสน์ 
นายสมเดช  ค าหอม 
นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส 
นายวราวิทย์  บริหาร 
นายสนั่น  ส าเภาน้อย 
นายทวี  ยาวะโนภาส 
นายไชยา  ศรีวิเศษ 
นายวิชัย  ณุวงษ์ศรี 
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 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ 

สุรศักดิ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 
เทพพิทักษ์  ยาวะโนภาสน์ 

สมเดช  ค าหอม 
ธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส 

วราวิทย์  บริหาร 
สนั่น  ส าเภาน้อย 
ทวี  ยาวะโนภาส 
ไชยา  ศรีวิเศษ 
วิชัย  ณุวงษ์ศรี 
สมยศ  ศรีวิเศษ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลา 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม ( คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลส าราญ) 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

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

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

ไพโรจน์  โคตรสมบัติ 
วินัย  ศรีวิเศษ 

ณัฐนันท์  ไชยวิเศษ 
เมธัส  ศรีวิเศษ 

นรินทร์  สายจันทร์ 
- 

จุฑามาศ  ค าอ้อ 
- 
- 

 



 
 

 
 

-๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม  (คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลส าราญ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 

 นางสาวกนกอร  พรมชาติ 
นายศักดิ์ชาย  สุสิลา 
นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา 
นางศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์ 
นางรัตนา  ค านนท์ 
นางสาวพจนี  ศรีวิเศษ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
นักวิชาการเกษตร 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักวิเคราะห์ฯ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

- 
ศักดิ์ชาย  สุสิลา 

เสาวลักษณ์  บุญมา 
ศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์ 

รัตนา  ค านนท์ 
พจนี  ศรีวิเศษ 

 
 

 

 
 
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 

 
เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ   ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  มี 

สมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๒  
ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 



 
 
 

 
-๓- 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ   ๓.๑  เรื่อง  พิจาณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบล 

ส าราญ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

วาระที่  ๓  (ขั้นลงมติเห็นชอบ)   
 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ขอมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๑๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๒ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  พิจาณาให้ความ
เห็นชอบ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

วาระท่ี  ๓  (ขั้นลงมติเห็นชอบ) 
 
   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  อ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ   ในการประชุมครั้งต่อๆไป  ผมก็ขอความร่วมมือทางหัวหน้าส่วนราชการใน 

ทุกกองได้เข้าร่วมในการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญทุกครั้งนะครับ  
เพราะทางสภาเทศบาลต าบลส าราญมีปัญหาหรือข้อสงสัยในส่วนไหน  กอง
ไหนจะได้สอบถามได้ทันที  และในครั้งนี้ผมก็ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ได้ให้
ความร่วมมือในการประชุมในคราวนี้ได้ส าเร็จลุล่วง  ไปด้วยดี   
ผมขอขอบคุณอีกครั้งครับ  ขอปิดประชุมครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 



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

 
-๔- 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
                        (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ                                                    
                                ( นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ) 

                                 
  

                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 
   ( นายสมยศ   ศรีวิเศษ) 
 
 

                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 
   ( นายศุภชัย  ศรีวิเศษ) 
 

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


