
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑   ครั้งที่ ๒  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  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 
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 
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 

นรินทร์  สายจันทร์ 
สัมฤทธิ์  ยาวะโนภาส 

จุฑามาศ  ค าอ้อ 
วิริยาภรณ์  นาคผิว 

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

๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๔ 

 

 นายศักดิ์ชาย  สุสิลา 
นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา 
นางศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์ 
นางรัตนา  ค านนท์ 
นางสาวพจนี  ศรีวิเศษ 
 
 
 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
นักวิชาการเกษตร 
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 
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 
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เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ ประชุมต่อ  ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๓.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบอัดท้าย  ๒  คัน (กองสาธารณสุขฯ) 

นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
น าเสนอขอความเห็นชอบอนุญาตให้เทศบาลต าบลส าราญ  กู้เงินจากเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) จ านวน ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนบาท
ถ้วน) มาเพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ ในสมัยประชุม
นี้ โดยได้บันทึกหลักการและเหตุผล ในการขอความเห็นชอบมาพร้อมนี้  
รายละเอียดผมขอให้ทาง ผอ.กองสาธารณสุขฯ ชี้แจงต่อสภาฯ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ  ผอ.กองสาธารณสุขฯชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการ
จัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  ๒  คัน  ในครั้งนี ้

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เนื่องจาก  พ้ืนที่เทศบาลต าบลส าราญมีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก   
และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนตามสภาพของชุมชน  และมีห้างสรรพสินค้าเพ่ิมข้ึนมา  
ท าให้มีจ านวนปริมาณขยะในเขตพ้ืนที่เทศบาลของเราเพิ่มมากข้ึน  การบริหาร
เก็บขนขยะจึงไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละวัน  เก็บขยะไม่ทัน
ไม่หมดในแต่ละวันท าให้เกิดขยะเน่าส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  เกิดมลภาวะมี
แมลงวันมาตอม  สร้างสุขลักษณะที่ไม่ดีต่อชุมชน   ท าให้เกิดปัญหาความ
เดือดร้อนกับประชาชน  สร้างข้อร้องเรียน/ปัญหาให้กับหน่วยงาน  เทศบาล
ต าบลส าราญจึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  จ านวน  ๒  คัน  เพ่ือมา
ใช้เก็บขยะที่มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน  

  

 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลต าบลส าราญ  จึงได้พิจารณาด าเนินการ
จัดท าโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  จ านวน  ๒  คัน  และ
ขออนุมัติให้ด าเนินการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ตาม
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย งบประมาณ ๗,๔๐๐,๐๐๐ 
บาท (เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)  
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เห็นควรเสนอญัตติสภาเทศบาล
ต าบลส าราญ เพื่อขอความเห็นชอบอนุญาตการกู้เงินของเทศบาลต าบลส าราญ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบญัตติเพื่อขอความเห็นชอบการกู้เงิน 
 

หลักการ 

         เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลส าราญ ขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
(กสท.) จ านวน ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) ดังรายละเอียดดังนี้ 
  

รายละเอียดโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน 
(คัน) 

จ านวนเงิน 
(บาท/คัน) 

รวมจ านวนเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

๑. รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จ านวนกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า ๖ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ า มีก าลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า ๗,๕๐๐ ซีซี ที่ได้มาตรฐาน มอก. 
๒๓๑๕ – ๒๕๕๑ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถ
บรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงาน
ขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูล
ฝอย มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร ด้าน
ท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูล
ฝอย ท างานด้วยระบบไฮโดรลิค ติดตั้งไฟสัญญาณ
วับวาวสีเหลือง ๑ ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ 
ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนดและตามความ
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามที่
เทศบาลต าบลส าราญก าหนด) 

๒ ๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  

รวม ๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  
 

เหตุผล 
 พระราชบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(๓) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 
(๔) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 



-๕- 
 

(๖) เงินกู้จากกระทรวงทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๘) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๙) รายได้อ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
การกู้เงิน (๖) เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว  

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายฯ  ให้ท่านสมาชิกทุกท่านดูตามเอกสารที่
แจกให้นะคะ 
ประธานสภาฯ   ให้ท่านสมาชิกทุกท่านดูตามเอกสารที่แจกให้นะครับ   
    สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
สท.สมเดช  ค าหอม ถ้าจะจัดซื้อรถบรรทุกขยะในครั้งนี้  ก็ขอให้จัดซื้อแบบถูกต้อง  และมีมาตรฐาน  

สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพด้วยนะครับ 
สท.ไชยา  ศรีวิเศษ ผมเห็นด้วยกับการที่จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะในครั้งนี้  เพราะมีความจ าเป็นอย่าง

มากเพราะพ้ืนที่ของเราขณะนี้มีปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น  จะได้เก็บขยะบริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

สท.ธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ผมก็เห็นด้วยที่จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะในครั้งนี้นะครับ แต่ผมขอเสนอน่าจะ
จัดซื้อทีละ ๑  คัน  นะครับ  เพราะเทศบาลต าบลส าราญพ่ึงกู้เงินจัดซื้อ
รถดับเพลิง  จ านวน  ๒  คัน  ยังจ่ายไม่หมดเลย 

สท.สนั่น  ส าเภาน้อย การที่จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะผมก็เห็นด้วย  แต่เราพ่ึงกู้เงินซื้อรถดับเพลิง  ๒  คัน  
ผมก็เป็นห่วงเรื่องงบประมาณจะมีปัญหามีผลกระทบต่อโครงสร้างพ้ืนฐานหรือไม่
ครับ และเงินงบประมาณจะพอจ่ายมั้ย 

ประธานสภาฯ ให้ ผอ.กองคลังชี้แจงเกี่ยวกับเงินงบประมาณท่ีจะจัดซื้อรถบรรทุกขยะในครั้งนี้ 
ผอ.กองคลัง สืบเนื่องจาก  กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

เพ่ือประกอบการกู้เงิน  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์
บรรทุกขยะแบบอัดท้าย  จ านวน  ๒  คัน  จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
(กสท.)  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  หน่วยงานคลังการเงินและบัญชี  ได้จัดท าข้อมูลด้านการเงิน
ประกอบการขอกู้เงิน  รายละเอียด  ดังนี้ 

 ปี  ๒๕๕๘ รายรับจริง  ปี  ๒๕๕๘  ๔๗,๑๙๓,๓๘๑.๖๘  บาท 
   รายจ่ายจริง  ปี  ๒๕๕๘  ๔๒,๕๙๖,๒๕๗.๑๒  บาท 
   รายจ่ายเพื่อลงทุนปี  ๒๕๕๘  ๓,๖๙๑,๙๘๕.๐๐  บาท 
 ปี  ๒๕๕๙ รายรับจริง  ปี  ๒๕๕๙  ๔๕,๘๑๙,๒๗๓.๒๕  บาท 
   รายจ่ายจริง  ปี  ๒๕๕๙  ๔๔,๒๔๕,๒๒๒.๑๘  บาท 
   รายจ่ายเพื่อลงทุนปี  ๒๕๕๙  ๓,๕๗๔,๘๕๙.๐๐  บาท 
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 ปี  ๒๕๖๐ รายรับจริง  ปี  ๒๕๖๐  ๔๙,๔๒๐,๘๕๖.๘๖  บาท 
   รายจ่ายจริง  ปี  ๒๕๖๐  ๔๕,๕๕๖,๑๙๒.๙๒  บาท 
   รายจ่ายเพื่อลงทุนปี ๒๕๖๐ ๕,๘๘๐,๕๓๐.๐๐  บาท 
 วิเคราะห์ข้อมูลรายรับ  รายจ่ายที่คาดการณ์ในอนาคตไม่น้อยกว่า  ๓  ปี 
  รายรับ  ปี  ๒๕๖๑  ๓๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  รายจ่าย  ปี  ๒๕๖๑  ๓๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  รายรับปี  ๒๕๖๒  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  รายจ่าย  ปี  ๒๕๖๒  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  รายรับ  ปี  ๒๕๖๓  ๔๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  รายจ่ายปี  ๒๕๖๓  ๔๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมในปีปัจจุบัน  ๑๔,๐๓๖,๖๕๗.๘๙  บาท 
 ยอดสะสม  ๘,๓๘๙,๑๑๒.๕๒  บาท 
 รายงานยอดเงินประจ าวัน  (วันล่าสุด)  ๒๑,๘๘๕,๑๔๒.๒๗  บาท 
 จึงขอแจ้งให้ทางสภาเทศบาลต าบลส าราญ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  

และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ และพิจารณาค่ะ 
 ส่วนรายละเอียด  งบแสดงฐานะการคลัง  เทศบาลต าบลส าราญ  กู้เพ่ือจัดซื้อ

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  จ านวน  ๒  คัน  ให้ท่านสมาชิกทุกท่านดู
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้นะคะ 

ประธานสภาฯ ให้ท่านสมาชิกทุกท่านดูรายละเอียดงบแสดงฐานะการคลัง  เพ่ือจะจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย   จ านวน  ๒ คัน  ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามได้นะครับ  

รองประธานสภาฯ ผมเห็นด้วยกับการที่จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  แต่ผมขอเน้นย้ าเกี่ยวกับการใช้รถ  
การบ ารุงรักษารถ  ฝากทาง  ผอ.กองสาธารณสุขฯได้ก าชับหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ที่เป็นพนักงานขับรถบรรทุกขยะ  ให้ช่วยกันดูแลรักษา  ท าความสะอาด  ล้างรถ
ด้วยทุกครั้งเวลากลับจากขนขยะก่อนให้เรียบร้อย  ก่อนจะจอดรถไว้  เพราะรถ
ขนขยะจะผุพังง่าย  ต้องล้างท าความสะอาดให้ดี ฝากทางผอ.กองสาธารณสุขฯ
ด้วยนะครับ 

นายกเทศมนตรี เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เทศบาลต าบลส าราญต้องเล็งเห็นถึง
ความส าคัญ  และช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนก่อน  ส่วนใหญ่
เขต  ๑  จะมีปัญหาความเดือดร้อนเรื่องขยะมูลฝอยเป็นจ านวนมาก  เพราะเป็น
เขตชุมชนหนาแน่นใกล้เมือง  และมีห้างสรรพสินค้า  ร้านค้า  แผงลอยขาย
อาหาร  จ านวนมาก  จึงท าให้เกิดขยะเพ่ิมข้ึนจ านวนมาก  ถ้าเทศบาลต าบล
ส าราญเก็บขยะไม่ทัน  ในแต่ละวันจะท าให้เกิดความเดือดร้อน  ปัญหาขยะเน่า
เหม็น  ส่งกลิ่นรบกวน  ร าคาญ  ก็จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของเรา  
เทศบาลต าบลส าราญจึงมี 
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ความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะแบบอัดท้าย  จ านวน  ๒  คัน  ดังกล่าว 

  ผมขอก าชับให้ทาง  ผอ.กองคลัง  และหัวหน้าส านักปลัด  ได้ช่วยดูแล  
ให้ค าปรึกษาหารือ  ด้านเอกสารเกี่ยวกับการขออนุมัติกู้เงินกับทาง  ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ ด้วยนะครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธานสภาฯ ๓.๔  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๑  ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
ส าราญ  (กองช่าง) 
ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติแก่ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๑  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลส าราญ  (กองช่าง) 

หน.ฝ่ายแบบแผนฯ  ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลส าราญ  มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลส าราญ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๑  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  โครงการก่อสร้างฯ  
จากข้อความเดิมเป็นข้อความใหม่ รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๓  โครงการฯ  ดังต่อไปนี้ 
๑. ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านเชียง
หวาง  หมู่ที่  ๙ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  สาย
จากถนน คสล.(เดิม)  ไป วัดป่าบ้านเชียงหวาง  ขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  
๕๗.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร   หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๑๗๑  
ตารางเมตร  (ตามรายละเอียด และแบบแปลน ของ ทต. ส าราญ ก าหนด) 
งบประมาณตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท   

ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านเชียงหวาง  
หมู่ที่  ๙ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  สายจากถนน 
คสล.(เดิม)  ไป วัดป่าบ้านเชียงหวาง  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๓.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๑๗๒  ตาราง
เมตร  (ตามรายละเอียด และแบบแปลน ของ ทต. ส าราญ ก าหนด) ) 
งบประมาณตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
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๒. ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านเชียง
หวาง  หมู่ที่  ๙   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  สาย
จากบ้านนายทองไส ไปสวนนายทองหลาง ณุวงษ์ศรี  ขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๖๙.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า   
๓๔๕  ตารางเมตร  (ตามรายละเอียด และแบบแปลน ของ ทต. ส าราญ 
ก าหนด) ) งบประมาณตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท   

ข้อความใหม ่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านเชียงหวาง  
หมู่ที่  ๙ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  สายจากบ้าน
นายทองไส ไปสวนนายทองหลาง ณุวงษ์ศรี  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๘๖.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า   ๓๔๔  
ตารางเมตร  (ตามรายละเอียด และแบบแปลน ของ ทต. ส าราญ ก าหนด) ) 
งบประมาณตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 

๓. ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านเชียง
หวาง  หมู่ที่  ๙ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  สาย
จากบ้านนายสมร ไปอาสา ไปบ้านนายละม้าย ศรีวิเศษ (ช่วงที่1)  ขนาดกว้าง  
๒.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๕.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร   หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า   ๗๐  ตารางเมตร     (ช่วงที่๒)  ขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  
๙๑.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า   ๒๗๓  
ตารางเมตร  (ตามรายละเอียด และแบบแปลน ของ ทต. ส าราญ ก าหนด) ) 
งบประมาณตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท   

ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านเชียงหวาง  
หมู่ที่  ๙ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  (ช่วงที่๑) 
จากบ้านนางรอง ศรีวิเศษ ไปบ้านนายสมร  ศรีวิเศษ   ขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๐๐  เมตร  หนา  ๐๑๕  เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  
ตารางเมตร (ช่วงที่๒)  จากสามแยกถนน (คสล.)เดิม ไป บ้านนางมณี   โลม
พันธ์ ขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๔.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร   หรือ
รวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า   ๔๒  ตารางเมตร  (ตามรายละเอียด และแบบ
แปลน ของ ทต. ส าราญ ก าหนด) ) งบประมาณตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
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จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ตาม
เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลส าราญ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  ๒๕๖๑   เหตุผลที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่แต่ละโครงการฯ  และเพ่ือให้เทศบัญญัติสอดคล้องกับ
งบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาเทศบาล
ต าบลส าราญ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธานสภาฯ ๓.๕  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  (กองช่าง) 
ให้  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในครั้งนี้ครับ 

หน.ฝ่ายแบบแผนฯ  ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลส าราญ  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ   โดยขอ
อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
อาคารต่างๆ   โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ  
รายละเอียดปรากฏตาม  ปร.๔ , 

  ปร.๕  ที่แนบมาพร้อมนี้  รวมเป็นเงิน  ๓๗๐,๐๐๐  บาท ( สามแสนเจ็ดหม่ืน
บาทถ้วน )  
โอนลดจาก 
๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนิน  ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ   ก่อนโอนลดคงเหลือ   ๒๘๓,๘๖๐  บาท  โอนลดจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท    หลังโอนลดคงเหลือ  ๑๘๓,๘๖๐  บาท 
๒.   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
บุคลากร  เงินเดือนฝ่ายประจ า  เงินเดือนพนักงาน  ก่อนโอนลดคงเหลือ  
๕๕๓,๖๕๐  บาท  โอนลดจ านวน    ๒๗๐,๐๐๐ บาท    หลังโอนลดคงเหลือ  
๒๘๓,๖๕๐  บาท 

   รวมโอนลด  ๓๗๐,๐๐๐  บาท  (สามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
 

-๑๐- 



 
ข้อระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓   
หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เห็นควรน าเสนอต่อสภาเทศบาล
ต าบลส าราญ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  ครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธานสภาฯ   ผมขอขอบคุณ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ   

และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑   ท าให้การ
ประชุมในครั้งนีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๔๐  น. 

 
 

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

-๑๑- 



 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง   
เมื่อวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 
                          (ลงชื่อ)                                ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ                                                    
                                 ( นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ) 
 

 

                          (ลงชื่อ)                                           กรรมการ                 
      ( นายสมยศ   ศรีวิเศษ ) 
 

 

                          (ลงชื่อ)                                       กรรมการ                 
        ( นายศุภชัย  ศรีวิเศษ )   

 
 
 
 
 

 - สภาเทศบาลต าบลส าราญมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑    เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


