
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑   ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒   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 
๙.  นายสมยศ  ศรีวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เขต  ๒ 
๑๐.  นายศุภชัย  ศรีวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เขต  ๒ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม ( คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลส าราญ) 
 

๑.  นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
๒.  นายวินัย  ศรีวิเศษ   รองนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
๓.  นายณัฐนันท์  ไชยวิเศษ  รองนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
๔.  นายเมธัส  ศรีวิเศษ  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
๕.  นายสัมฤทธิ์  ยาวะโนภาส  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖.  นายนรินทร์  สายจันทร ์ ปลัดเทศบาล 
๗.  นางจุฑามาศ  ค าอ้อ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๘.  นางวิริยาภรณ์  นาคผิว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙  นางสาววนิดา  ศรีวิเศษ ผูอ้ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๐.  นางสาวกนกอร  พรมชาติ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๑.  นายศักดิ์ชาย  สุสิลา  หัวหน้าฝ่ายแบบแกแผนและก่อสร้าง 
๑๒.  นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา  นักวิชาการเกษตร  ช านาญการ 
๑๓.  นางศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์  นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 
๑๔.  นางรัตนา  ค านนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ 
๑๕.  นางสาวพจนี  ศรีวิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 



-๒- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม ( ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชน) 
 

๑  นายสุดใจ  เหลาค า  ก านันต าบลส าราญ (ไม่มา) 
๒.  นางแจ่มนภา  ส าโรง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑  (ไม่มา) 
๓.  นายวีระ  เศิกศิริ  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๒  (ไม่มา) 
๔.  นายมนูญ  นัยกุล  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๓  (ไม่มา) 
๕.  นายวินัย  อุตอามาตย์  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๔  (ไม่มา) 
๖.  นายพิสิทธิ์  ณุวงษ์ศรี  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๕  (ไม่มา) 
๗.  นายเจริญ  โสมาบุตร   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๖  (ไม่มา) 
๘.  นายทองสูน  โสมาบุตร  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๘  (ไม่มา) 
๙.  นายสงัด  ศรีวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๙   (ไม่มา) 
๑๐.  นางเพชรา  งามสาย   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐  (ไม่มา) 
๑๑.  นายลัด  อินทรชิด  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑  (ไม่มา) 
 
 
 

*************************************** 
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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.  ๒๕๖๒   
ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ซึ่งได้ก าหนดเกี่ยวกับ
สมัยประชุมสามัญประจ าปี และก าหนดวันประชุมสมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.  
๒๕๖๒  ไว้แล้ว  นั้น           

 

บัดนี้  ถึงก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ  สมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  ของ
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ข้อ  ๒๒  จึงเรียกประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตั้งแตว่ันที่  ๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ถึง  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๒  (มีก าหนด  ๓๐  วัน) 

   

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ  ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  

มีสมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
ที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  
ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (ส านักปลัด) 
 ขอเชิญ  หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติโอน

งบประมาณในครั้งนี้ 
 
 



-๔- 
 
หน.ส านักปลัดฯ  ตามท่ีเทศบาลต าบลส าราญ  ได้ตั้งเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยได้รับอนุมัติและ
ประกาศใช้ไปแล้วนั้น  ส านักปลัดเทศบาลต าบลส าราญ  มีความจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์  ฉากกั้นห้อง  ส าหรับ
ส านักงานให้เป็นระเบียบสัดส่วน  โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ในส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารทั่วไป  งบ
ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ดังรายการต่อไปนี้ 

    ครุภัณฑ์ส านักงาน  ประกอบด้วย 
๑.  ฉากกั้นห้อง  เป็นเงิน  ๒๒,๒๐๐  บาท  ตั้งจ่ายนอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์รายละเอียดดังนี้ 
-  แผงครึ่งกระจกขัดลาย  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๙๐  เซนติเมตร  

จ านวน  ๖  ตัว 
- เสาจบ  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  เซนติเมตร  จ านวน  ๒  ตัว 
- ขาตัวที  จ านวน  ๘  ตัว 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๒,๒๐๐  บาท  ส านักปลัดโอนลดเป็นจ านวนเงิน  
๒๒,๒๐๐  บาท    

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  ค่าใช้
สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงานของเทศบาลต าบลส าราญ  งบประมาณอนุมัติ  
๓๐๐,๐๐๐  บาท  ก่อนโอนลดคงเหลือ  ๒๒,๗๖๐  บาท  โอนลด
จ านวน  ๒๒,๒๐๐  บาท  หลงัโอนลดคงเหลือ  ๕๖๐  บาท 
 โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  จึงขอน าเสนอต่อ
สภาเทศบาลต าบลส าราญ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  รายละเอียดให้ดูตาม
เอกสารที่แจกให้ค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 



-๕- 
 

ประธานสภาฯ ๓.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (กองช่าง) 

 ขอเชิญ  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ในครั้งนี้ 

หน.ฝ่ายแบบแผนฯ  ตามท่ีเทศบาลต าบลส าราญ  ได้ตั้งเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยได้รับอนุมัติและ
ประกาศใช้ไปแล้วนั้น  กองช่างมีบางรายการมีความจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณมาตั้งเพ่ิมเนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานและงบประมาณ
รายจ่าย  ดังรายละเอียดดังนี้ 

  กองช่างโอนเพ่ิมเป็นเงิน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท   
๑.  แผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ  โครงการ
ปรับปรุงอาคาร  (ห้องน้ า)  ภายในที่ท าการเทศบาลต าบลส าราญ  (ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่ทางเทศบาลต าบลส าราญก าหนด)  ก่อนโอนเพ่ิม
คงเหลือ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  รวม
หลังโอนเพ่ิมเป็นเงิน  ๓๕๐,๐๐๐  บาท   

 กองช่างโอนลดเป็นเงิน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
๑.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

งบบุคลากรหมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
ก่อนโอนคงเหลือ ๕๘๖,๒๖๕  บาท  โอนลดจ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
หลังโอนลดคงเหลือ  ๔๘๖,๒๖๕  บาท   

๒. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบ
บุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
ก่อนโอนลดคงเหลือ  ๕๖๔,๙๖๐  บาท  โอนลดจ านวน  ๕๐,๐๐๐  
บาท  หลังโอนลดคงเหลือ  ๕๑๔,๙๖๐  บาท   

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
หมวด  ๔  ข้อ  ๔๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบฯดังกล่าว  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประมาณเพ่ือ
น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
รายละเอียดให้ดูตามเอกสารที่แจกให้นะครับ 

 



-๖- 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธานสภาฯ   ๓.๓  การก าหนดสมยัประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และการ 

ก าหนดสมยัประชุมวันแรกประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
ประธานสภา ผมขอให้เสนอวันเริ่มประชุม แต่ละสมัยประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลท่าน

ใดจะเสนอหรือไม่ครับ  
ขอเชิญท่าน  สท.สนั่น  ส าเภาน้อย  ครับ 

สท.สนั่น  ส าเภาน้อย  ผมขอเสนอให้เอาตามสมัยประชุมเดิมที่เคยก าหนดไว้ครับ ก าหนดไว้สมัย 
ประชุมสมัยสามัญ  จ านวน  ๔  ครั้ง  ดังนี้  เดือน กุมภาพันธ์  เมษายน  
กรกฎาคม  และเดือนสิงหาคม  ตามล าดับครับ 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเตมิอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
สท.ธีระศักดิ์ฯ ผมเห็นด้วยกับท่าน สท.สนั่นที่เสนอครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านไหนจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับถ้าไม่มีคือเอาตามมติเดิม 

ดังนี้ 
   วันเริ่มประชุม และจ านวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญ 
    สมัยแรกของปี ๒๕๖๓  คือวันที่  ๑  กุมภาพันธ์ –  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๓    

 (มีก าหนด  ๓๐  วัน)   
ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  จ านวน  ๔  สมัย  ดังนี้ 

     สมัยที่  ๑  วันที่  ๑  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒  เดอืน 
    มีนาคม ๒๕๖๒ 

    สมัยที่  ๒  วันที่  ๑-๓๐     เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
    สมัยที่  ๓  วันที่  ๑-๓๐     เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
    สมัยที่  ๔  วันที่  ๑-๓๐     เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มีสมาชิกท่านไดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
 
 

 
 



-๗- 
 
 

ประธานสภาฯ   ผมขอขอบคุณ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ   
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ  ในครั้งนี้ 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญครั้งต่อไป  สภาเทศบาลต าบล
ส าราญจะมีหนังสือนัดหมายในครั้งต่อไป  ผมขอปิดประชุมครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 
 
 

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



-๘- 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง   
เมื่อวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
                          (ลงชื่อ)                                ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ                                                    
                                 ( นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ) 
 

 

                          (ลงชื่อ)                                           กรรมการ                 
      ( นายสมยศ   ศรีวิเศษ ) 
 

 

                          (ลงชื่อ)                                       กรรมการ                 
        ( นายศุภชัย  ศรีวิเศษ )   
 

 
 
 
 

-  สภาเทศบาลต าบลส าราญมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
   เมื่อวันที.่...........เดือน......................................   พ.ศ. ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


