
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒   ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
วันที่  ๓๐  เมษายน  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.  นางวิริยาภรณ์  นาคผิว  ผู้อ านวยการกองคลัง   
๘.  นางสาววนิดา  ศรีวิเศษ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๙  นายศักดิ์ชาย  สุสิลา  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑๐.  นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา  นักวิชาการเกษตร  ช านาญการ 
๑๑.  นางศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์  นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 
๑๒.  นางรัตนา  ค านนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ 
๑๓.  นางสาวพจนี  ศรีวิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๔.  นายไพโรจน์  บึงไกร  นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ 



-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ( เรือนจ าจังหวัดยโสธร) 
๑๕.  นายเฉลา  สร้อยทอง  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดยโสธร 
๑๖.  นางเขมณัฏธ์  ดีปราสัย  นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 
๑๗.  นายภัทรพงศ์  ชาญศร  นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
๑๘.  นายชาติชัย  ช่วงชัย  นกัทัณฑวิทยา  ปฎิบัติการ 
๑๙.  นายพลวัฒน์  ใจเกษม  พนักงานขับรถยนต์   
 
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) 
 
 
 

*************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๓- 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   อ่านประกาศเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล 

ส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑  มนีาคม ๒๕๖๒  ซึ่งได้ก าหนดเกี่ยวกับสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และก าหนดวันประชุมสมัยแรก
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ไว้แล้ว  นั้น           

 

บัดนี้  ถึงก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดให้มีการประชุมสภา
เทศบาลต าบลส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  ของพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๒  จึงเรียกประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ตั้งแตว่ันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  
๒๕๖๒  ถึง  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  (มีก าหนด  ๓๐  วัน) 

   

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ  ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  

มีสมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
ที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี 
พ.ศ.  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธร

แห่งใหม่ทดแทนเรือนจ าเดิม 
  ขอเชิญ  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดยโสธร ชี้แจงรายละเอียด

เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่ง
ใหม่ทดแทนเรือนจ าเดิมในครั้งนี้ 

 



 
-๔- 

 
ผู้บัญชาการเรือนจ าฯ   เรียนท่านประธานสภา  นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  คณะ 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ท่านปลัดเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  สืบเนื่อง
จากคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญครั้งที่ผ่านมา  สภาเทศบาล
ต าบลส าราญมีมติเห็นชอบว่าเห็นควรเลื่อนการพิจารณาเนื่องจากเอกสาร
ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน นั้น  เรือนจ าจังหวัดยโสธรได้ร่วมมือกับทางอ าเภอ
เมืองยโสธร  ได้ออกท าประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
เกี่ยวกับการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่ทดแทนเรือนจ าเดิม  
เมื่อวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๒  เป็น  ๒  ครั้ง   
โดยมีครั้งท่ี  ๑  หมู่ที่  ๕,๗,๙ เวลา  ๐๙.๓๐  -๑๑.๓๐  น.  ณ  ศาลา
ประชาคมวัดบ้านเชียงหวาง และครั้งที่  ๒  หมู่ที่  ๔,๖,๘,๑๑,๕,๒,๑๐  
เวลา  ๑๓.๓๐  -๑๕.๓๐  น.  ณ  ศาลาประชาคมวัดป่าสวนธรรมทายาท  
บ้านบาก  รายละเอียดผมจะให้เจ้าหน้าที่จากทางเรือนจ าจังหวัดยโสธรเป็น
ผู้ชี้แจงรายละเอียดในล าดับต่อไป  และขอให้ทุกท่านดูรายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกให้นะครับ 

นางเขมณัฏธ์  ดีปราสัย     เรียนประธานสภา  นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  ปลัด หัวหน้า 
ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ตามท่ีท่านผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัด
ยโสธรได้ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท าประชาพิจารณ์การรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเรือนจ าเดิมไปแล้ว
นั้น 
 ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดในการจัดท าประชาพิจารณ์การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน  ตามท่ีกรมราชทัณฑ์ได้มีโครงการก่อสร้าง
เรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่ทดแทนเรือนจ าเดิม  ซึ่งมีสภาพช ารุดทรุด
โทรมและคับแคบ  ไม่สะดวกในการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้
ถูกต้อง  และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน  เรือนจ าจังหวัดยโสธรได้
แต่งตั้งคณะท างานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการ
ก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่ทดแทนเรือนจ าเดิม  รายละเอียด
คณะกรรมการดูตามเอกสารที่แจกให้นะคะ   

และได้ท าการประชาสัมพันธ์โครงการ และก าหนดช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็นของหลายๆ ช่องทางประกอบด้วย  ทางเว็บไซต์เรือนจ า
จังหวัดยโสธร  /การประชาสัมพันธ์โดยผ่านผู้น าชุมชน/  การจัดท า
แบบสอบถาม / การจัดเวทีเพ่ือประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น   
 โดยในส่วนการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ได้
ก าหนดให้จัดส่งแบบสอบถามให้ผู้น าหมู่บ้าน  ส่วนการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน  คณะท างานได้ก าหนดวันเวลาและสถานที่ดังนี้ 
 



-๕- 
 

 ครั้งที่  ๑  วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๒  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย หมู่ที่  ๕,๗,๙  ต าบล
ส าราญ  อ.เมือง  จ.ยโสธร  จ านวน  ๑๐๐  คน  ณ  ศาลาประชาคมวัด
บ้านเชียงหวาง  เวลา  ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐  น. 
 ครั้งที่  ๒  วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๒  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมู่ที่  ๔,๖,๘,๑๑  จ านวน  ๑๐๐  คน  ณ  
ศาลาประชาคมวัดป่าสวนธรรมทายาท  บ้านบาก เวลา  ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ 
น 
 ขั้นตอนการด าเนินการจัดเวทีประชาพิจารณ์  ก่อนด าเนินการจัด
เวทีประชาพิจารณ์  คณะท างานได้ประสานที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง
ยโสธร  ประชาสัมพันธ์โครงการโดยผ่านช่องทางการประชุมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งเพ่ือแจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและเข้าร่วม
รับฟัง 
 ขั้นตอนในการด าเนินการประขุม 

๑.  ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงทะเบียน  รับเอกสาร  และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นต่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๒. น าเสนอข้อมูลโดยนายอ าเภอเมืองยโสธรและคณะ  และผู้
บัญชาการเรือนจ าพร้อมคณะ  โดยนายอ าเภอเมืองยโสธร
และปลัดอาวุโสได้น าเสนอข้อมูลวัตถุประสงค์ของโครงการ
ก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่ทดแทนเรือนจ าเดิม  
และนายเฉลา  สร้อยทอง  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดยโสธร  
และคณะน าเสนอข้อมูลสภาพปัญหาเรือนจ าจังหวัดยโสธร
ปัจจุบัน  และชี้แจงรายละเอียดพ้ืนที่  ผัง  และรูปแบบ
รายการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่ 

๓. รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น 
๔. ปิดเวทีการรับฟังโดยการสรุปความคิดเห็นในการก่อสร้าง

เรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่ทดแทนที่เดิมด้วยการยกมือโดย
ไม่มีการนับคะแนน  และรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็น 
รายละเอียดดูตามรูปภาพในเอกสารที่แจกให้นะคะ 

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
     คณะท างานได้ก าหนดแนวทางการเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน  ด้วยการจัดท าแบบสอบถาม  และการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น  สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามซึ่งรวบรวมจากกลุ่ม
ประชาชนหมู่ที่  ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑  จ านวนทั้งสิ้น  ๓๗๕  ชุด  
สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
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ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑.  เพศ   

-  ชาย  ๑๕๔ ร้อยละ ๔๑.๐๖   
- หญิง  ๒๒๑ ร้อยละ ๕๘.๙๔ 

๒. อายุ   
- ระหว่าง  ๒๐-๒๕  ปี  จ านวน  ๙ คน  ร้อยละ  

๒.๔๐ 
-  ระหว่าง  ๒๖-๓๕  ปี  จ านวน  ๑๑  คน  ร้อย

ละ ๒.๙๓ 
- ระหว่าง  ๓๖-๔๕  ปี  จ านวน  ๕๘  คน  ร้อย

ละ  ๑๕.๔๗ 
- อายุ  ๔๖  ปี  ๒๑๒  คน  ร้อยละ  ๕๖.๕๓ 
- ไม่ระบุอายุ  ๘๕  คน  ร้อยละ  ๒๒.๖๗ 

๓.  อาชีพ 
-  รับราชการ/รัฐวิสหากิจ  จ านวน  ๑๐  คน  

ร้อยละ  ๒.๖๗ 
- ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว จ านวน  ๗๓  ร้อยละ  

๑๙.๔๗ 
- รับจ้างทั่วไป  จ านวน  ๑๒๐  คน  ร้อยละ  

๓๒.๐๐   
- อ่ืนๆ  จ านวน  ๖๔  คน  ร้อยละ  ๑๗.๐๗ 
- ไม่ระบุอาชีพ  จ านวน  ๑๔๖ คน  ร้อยละ  

๑๗.๐๗ 
๔.  การศึกษา 

-  ประถมศึกษา  จ านวน  ๒๐๔  คน  ร้อยละ  
๕๔.๔๐ 

- มัธยมศึกษา/ปวช  จ านวน  ๖๙  คน  ร้อยละ  
๕๔.๔๐   

- อนุปริญญา/ปวส.  ๑๓  คน  ร้อยละ  ๓.๔๗   
- ปริญญาตรี  ๑๕  คน ร้อยละ  ๔.๐๐ 
- สูงกว่าปริญญาตรี  ๑  คน  ร้อยละ  ๐.๒๗ 
- ไม่ระบุ  ๗๑  คน  ร้อยละ ๑๘.๙๓  

     สรุปผลได้ว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าชาย   
ร้อยละ  ๕๘.๙๔  มีอายุระหว่าง  ๔๖  ปี  ขึ้นไปร้อยละ  ๕๖.๕๓ ระดับ
การศึกษาสูงสุดคือ  สูงกว่าปริญญาตรี  และส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป 
ร้อยละ  ๓๒ 
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  ตอนที่  ๒  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
โครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่ทดแทนเรือนจ าเดิม 

๑.  การจัดท าโครงการเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่
ทดแทนเรือนจ าเดิม 
-  เห็นด้วย  จ านวน  ๓๔๒  คน  ร้อยละ  ๙๑.๒ 
- ไม่เห็นด้วย  ๒๔  คน  ร้อยละ  ๖.๔๐  คน   
- ไม่แสดงความคิดเห็น  ๙  คน  ร้อยละ  ๒.๔๐ 

ผลจากการจัดท าเวทีรับฟังความคิดเห็น 
๑.  จ านวนผู้เข้ารับฟังเกินเป้าหมายที่ได้ก าหนดวางแผนไว้  คือ

ก าหนดเป้าหมายไว้  ๒๐๐  คน  มีประชาชนเข้าร่วมรับฟัง  
๓๗๕  คน 

๒. แนวทางการด าเนินงานที่ผุ้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๒๐  โดย
คณะท างานได้ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยการตอบ
แบบสอบถาม 

๓. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ 
-  นายประภาษ  ศรีวิเศษ  หมู่ที่  ๕  เสนอห้าม

ปล่อยน าเสียลงสู่แม่น้ าล าคลอง 
- นายสุวรรณ  หลักหาญ  หมู่ที่  ๕  ขอเพ่ิม

สถานที่ค้าขาย  เตาเผาขยะ 
- นายสมหมาย  อาชญาทา  หมู่ที่  ๙  ขอให้

ป้องกันน้ าเสียลงไปสู่ล าห้วยสันป่าตอง 
- นายโฮม  ณุวงษศรี  หมู่ที่  ๙  อยากให้สร้าง

ถนนรอบป่าชุมชนที่เหลือ 
- นายประยงค์  ชัยหิต  หมู่ที่  ๕  เป็นหวงเรื่องน้ า

เสียที่จะเป็นเรื่องล าบากต่อพ่ีน้องประชาชน 
- นายละม้าย  ศรีวิเศษ  หมู่ที่  ๙  อยากให้สร้าง

ถนนรอบป่าชุมชนที่เหลือเป็นถนนที่กว้าง  ๑๐  
เมตร 

- นางมุกดา  อุตอามาตย์  หมู่ที่  ๑๑  เป็นป่า
เศรษฐกิจของชุมชนบ้านบาก  ใช้เป็นที่ท ามาหา
กินของชาวบ้าน  ที่ท าประโยชน์ให้ชุมชนเป็น
อย่างมาก  มีประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด  
กาฬสินธุ์มาเก็บเห็ดในป่านี้ด้วย 

- นายบุญมา  ศรีวิเศษ  หมู่ที่  ๘  เอาป่าไว้ให้
ลูกหลานหากิน 
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สรุปผล  จากการจัดท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อโครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่
ทดแทนเรือนจ าเดิม  ในพ้ืนที่เรือนจ าชั่วคราวบ้านบาก  ต าบล
ส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ทั้งในส่วนการตอบ
แบบสอบถามและการจัดเวทีรับฟัง  ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย  
คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๒๐   
 โดยมีแบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเพ่ือก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่ 
พร้อมรูปภาพประกอบ  และรายงานประชุมประชาพิจารณ์
โครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่ทดแทนเรือนจ า
เดิม  วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๒  ณ  วัดป่าสวนธรรมบ้าบาก  
และรายงานการประชุมประชาพิจารณ์  โครงการก่อสร้างเรือนจ า
จังหวัดยโสธรแห่งใหม่ทดแทนเรือนจ าเดิม  ณ  วัดบ้านเชียงหวาง  
ต าบลส าราญ  จังหวัดยโสธร  รายละเอียดดูตามเอกสารที่แจกให้
นะคะ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
    ขอเชิญท่าน  สท.สมเดช  ค าหอม  ครับ 
นายสมเดช  ค าหอม  ผมขออนุญาตเพ่ิมเติม  และเสนอแนะเพ่ิมเกี่ยวกับการจัดท าประชาพิจารณ์ 

ที่ทางเรือนจ าจังหวัดยโสธรได้จัดท ามา  ผมได้อ่านและตรวจสอบดูแล้ว
เอกสารในใบลงชื่อเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่  
ตรงลายมือชื่อดูแล้วปากกาเหมือนใช้ด้ามเดียว  ลายมือคล้ายๆกัน 
โดยเฉพาะของ หมู่  ๖  ผมจึงอยากท้วงติงทางคณะท างานของเรือนจ าด้วย
นะครับในจุดนี้  กลัวว่าจะมีปัญหาเกิดข้ึนในภายหลังจึงอยากให้ทาง
เรือนจ าท าเอกสารให้สมบูรณ์ครับ 

นางเขมณัฏธ์  ดีปราสัย  จนท.เรือนจ า  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับลายมือชื่อที่ทางท่าน  
สมเดช  ค าหอม  สมาชิกสภาเทศบาล  หมู่  ๖  ได้ช่วยท้วงติงมาว่าเอกสาร
ดูแล้วไม่ค่อยสมบูรณ์  เนื่องจากทางอ าเภอเมืองยโสธร  ได้เข้ามาร่วมช่วย
จัดท าประชาพิจารณ์ในครั้งนี้  และทางอ าเภอเมืองยโสธรได้ขอความ
ร่วมมือทางผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยน าเอกสารแสดงความคิดเห็นไปแจกให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมในวันที่  ๑๙  เมษายน  
๒๕๖๒  เพ่ือจะได้กรอกข้อมูลแบบสอบถามส่งไว้กับทางผู้ใหญ่บ้านก่อน 
ลายมือชื่อจะมีลงชื่อในแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอยู่แล้ว ลายมือชื่อ
ที่คล้ายๆกันจึงเป็นลายมือชื่อที่ผู้ไปแจกแบบสอบถามเป็นผู้เขียนให้กับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  เพราะเข้าใจว่ามีการลงลายมือชื่อด้วยตนเองไว้ใน
แบบสอบถามอยู่แล้วค่ะ 
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ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านไหนจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
    เชิญท่านสนั่น  ส าเภาน้อย  ครับ 
นายสนั่น  ส าเภาน้อย  ผมขอเน้นย้ าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่ 

ทดแทนเรือนจ าเดิม  เป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ใช้งบประมาณจ านวนมาก  
อยากให้ทางเรือนจ าจังหวัดยโสธรได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อประชาชนให้
ส าคัญที่สุด  และสามารถท าให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับผลประโยชน์มาก
ที่สุด ผมขอฝากทางเรือนจ าจังหวัดยโสธรด้วยนะครับ  เพราะเรื่องนี้ทาง
สภาเทศบาลต าบลส าราญกับเรือนจ าจังหวัดยโสธร  ได้ประชุมพิจารณา
ร่วมกันมาหลายรอบแล้ว 

ประธานสภาฯ   ผมขอเชิญ  ท่านผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดยโสธร  ครับ 
ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดยโสธร  ผมขอขอบคุณทางสภาเทศบาลต าบลส าราญ  คณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้
ความร่วมมือกับทางเรือนจ าจังหวัดยโสธรด้วยดีเสมอมา  ตั้งแต่เริ่มจัดท า
โครงการจนมาถึงขั้นตอนการจัดท าประชาพิจารณ์แสงดงความคิดเห็นของ
ประชาชน  ผมหวังว่าทางสภาเทศบาลต าบลส าราญคงจะพัฒนาไปพร้อม
กับทางการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธรแห่งใหม่  และผมก็หวังว่าทางสภา
เทศบาลต าบลส าราญคงจะพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างเรือนจ า
จังหวัดยโสธรแห่งใหม่ทดแทนเรือนจ าเดิมในครั้งนี้  ขอขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านไหนจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะ
ขอมติที่ประชุม  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัด
ยโสธรแห่งใหม่ทดแทนเรือนจ าเดิม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ประธานสภาฯ ๓.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๒  (ส านักปลัด) 

  ขอเชิญ  หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ 

นักวิเคราะห์ฯ  วันนี้หัวหน้าส านักปลัดไปราชการต่างจังหวัด  จึงได้มอบหมายให้
ดิฉันนักวิเคราะห์  เป็นตัวแทนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๒  ของส านักปลัด 

เรื่องเดิม  ตามที่เทศบาลต าบลส าราญ  ได้ตั้งเทศบัญญัติ  เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยได้รับอนุมัติ
และประกาศใช้ไปแล้วนั้น 

 
 



-๑๐- 
 

ข้อเท็จจริง  ส านักปลัดเทศบาลต าบลส าราญ  มีความจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร ์ หรือ  LED  ขาวด าส าหรับใช้ในงาน
ราชการเก่ียวกับกิจการสภาและงานด้านธุรการ  โดยขออนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในส านักปลัดเทศบาล  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ดังรายการต่อไปนี้ 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 
๑.  เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร ์ หรือ  LED  ขาวด า   

เป็นเงิน  ๙,๐๐๐  บาท  ตั้งจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม  ๒๕๖๒  ประกาศ  ณ  
วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒  จ านวน  ๑  เครื่อง  งบประมาณอนุมัติ  ๐  
บาท  โอนเพิ่มจ านวน  ๙,๐๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน  ๙,๐๐๐  บาท   
(เก้าพันบาทถ้วน)  

  ส านักปลัด  โอนลด  เป็นเงิน  ๙,๐๐๐  บาท 
๑.  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  โทรศัพท์เคลื่อนที่  งบประมาณ  ๔๕,๐๐๐  บาท  
ก่อนโอนลดคงเหลือ  ๕,๑๐๐  บาท  โอนลดจ านวน  ๕,๑๐๐  บาท  หลัง
โอนลดคงเหลือ  ๐  บาท 

๒.  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณอนุมัติ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ก่อนโอนลด
คงเหลือ  ๗๔,๕๐๐  บาท  โอนลดจ านวน  ๓,๙๐๐  บาท  หลังโอนลด
คงเหลือ  ๗๐,๖๐๐  บาท  (เจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 
 ข้อระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗   
 “การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ข้อเสนอ  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เห็นควร
น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
รายละเอียดให้ดูตามเอกสารที่แจกให้นะคะ 

ประธานสภาฯ   เชิญ ท่าน ธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส  สมาชิกสภา  เขต  ๑ 
นายธีระศักดิ์ ยาวะโนภาส   ผมขอสอบถามว่าเครื่องพิมพ์ที่จะจัดซื้อเอามาใช้ในงานส่วน 

ไหนครับ 
 



-๑๑- 
 
นักวิเคราะห์ฯ    เครื่องพิมพ์ที่ขอจัดซื้อในครั้งนี้  น ามาใช้ในงานธุรการและงานสภา 

เนื่องจากเครื่องเดิมใช้งานมานาน  และช ารุดไม่สามารถซ่อมได้ค่ะ  และ
เป็นเครื่องที่มี  FAX  ด้วย  จงึมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อมาแทนเครื่องเดิมที่
ช ารุดค่ะ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ประธานสภาฯ ๓.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๒  (กองการศึกษา) 

  ขอเชิญ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ 

ผอ.กองการศึกษาฯ  ตามท่ีเทศบาลต าบลส าราญ  ได้ตั้งเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้รับอนุมัติและประกาศใช้บังคับ แล้วนั้น 

 

    ข้อเท็จจริง 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลต าบลส าราญ  มี
ความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดชื้อครุภัณฑ์  โต๊ะท างาน
และเก้าอ้ีท างานให้กับนักวิชาการศึกษาช านาญการ (โอน/ย้าย) โดยอนุมัติ
โอนงบประมาณงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในกองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์  ดังรายการต่อไปนี้ 

    ครุภัณฑ์ส านักงาน  ประกอบด้วย 
๑. โต๊ะท างานไม้  จ านวน ๑ ตัว  เป็นเงิน  ๖,๘๐๐ บาท ตั้งจ่ายนอกบัญชี 

มาตรฐานครุภัณฑ์  รายละเอียดดังนี้  
     -  ความยาวขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๖๐  เซนติเมตร 
     -  ความกว้างขนาดไม่น้อยกว่า  ๘๐  เซนติเมตร 
     -  ความสูงขนาดไม่น้อยกว่า     ๗๕  เซนติเมตร 
    ๒.  เก้าอ้ีท างาน จ านวน ๑ ตัว เป็นเงิน  ๒,๙๐๐ บาท ตั้งจ่ายนอกบัญชีมาตรฐาน 

    ครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้ 
     -  ความยาวขนาดไม่น้อยกว่า   ๕๕   เซนติเมตร 
     -  ความกว้างขนาดไม่น้อยกว่า  ๕๖   เซนติเมตร 
     -  ความสูงขนาดไม่น้อยกว่า    ๑๑๐  เซนติเมตร 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๙,๗๐๐  บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 



-๑๒- 
 

โอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ค่า
ครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ก่อนโอนลดคงเหลือ  ๒๐,๐๐๐ 
บาท  โอนลดจ านวน  ๙,๗๐๐  บาท หลังโอนลดคงคงเหลือ ๑๐,๓๐๐  บาท 
ข้อระเบียบ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ 
ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหาร 
ท้องถิ่น” 
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาล
ต าบลส าราญ 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เห็นควรน าเสนอต่อสภา
เทศบาลต าบลส าราญ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
รายละเอียดให้ดูตามเอกสารที่แจกให้ค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ประธานสภาฯ ๓.๔  พิจารณาให้ความเห็นชอบขอต่อใบอนุญาตดูดทราย บ้านบ่อ  หมู่
ที่  ๑๐  บริษัทยโสธรทรายทอง  จ ากัด 

 ตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอเมืองยโสธร  ที่  ยส ๐๐๒๐.๕ /๗๗๑๐  ลงวันที่  
๑๘  เมษายน  ๒๕๖๒      เรือ่ง  ขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขออนุญาต
ดูดทราย  โดยให้เทศบาลต าบลส าราญประสานทางหมูบ่้านบ่อ  หมู่ที่  ๑๐   
ให้จัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการต่อ
ใบอนุญาตดูดทราย  ของบริษัทยโสธรทรายทอง  จ ากัด 

ประกอบกับหนังสือที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐  ลงวันที่  ๒๓  
เมษายน  ๒๕๖๒  เรื่อง  ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านบ่อ  หมู่ที่  ๑๐   

  ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน  และชาวบ้านบ่อหมู่ที่  ๑๐  ได้ประชุม
ประชาคม  เรื่อง  การขอต่อใบอนุญาตดูดทรายของบริษัทยโสธรทรายทอง  
จ ากัด  ซึ่งอยู่บริเวณล าน้ าชีอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๑๐  ในวันที่  ๒๓  
เมษายน  ๒๕๖๒  ณ  ศาลากลางบ้านบ่อ  หมู่ที่  ๑๐  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  

 
 
 



-๑๓- 
 

  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบขอต่อใบอนุญาตดูดทรายของบริษัทยโสธร
ทรายทอง  จ ากัด โดยมติในที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้บริษัทยโสธรทราย
ทอง จ ากัด ด าเนินกิจการต่อไปได้ รายละเอียดดูตามเอกสารที่แจกให้นะ
ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสีย 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อทราบ 
    ขอเชิญ  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ 

โอนข้าราชการมาบรรจุต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ส้งกัดกองการศึกษาฯ 
ผอ.กองการศึกษาฯ   ดิฉันน าเรียนแจ้งกับทางสภาเทศบาลต าบลส าราญ  ในวันที่   

๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  จะมีข้าราชการต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 
ช านาญการ  ย้ายมาจาก อบต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญจะ
มาบรรจุในวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ดิฉันในนามตัวแทนกองการศึกษา
ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมต้อนรับทางคณะผู้บริหาร  พนักงาน  ของทาง อบต.
หนองไฮ  อ.เสนางคนิคม  จ. อ านาจเจริญ ที่จะมาร่วมส่งนักวิชาการศึกษา  
ในวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ด้วยกันนะคะ  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีเรื่องจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
    ขอเชิญ ท่านสนั่น  ส าเภาน้อย 
นายสนั่น  ส าเภาน้อย   กระผมในนามสมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒  ขอสอบถามเก่ียวกับ 

เรื่องการเก็บขยะมูลฝอยในแต่ละหมู่บ้าน  ในหนึ่งสัปดาห์การเก็บขยะแต่
ละหมู่บ้านเก็บได้กี่รอบ  ผมเห็นเจ้าหน้าที่ไปเก็บสัปดาห์ละครั้ง  ท าให้เกิด
ขยะทับถมกันเยอะเน่าเหม็น  ผมอยากให้ไปเก็บสัปดาห์ละสองรอบจะได้
ไหม  เพราะรถขยะเรามีมาเพ่ิมแล้วอยากให้การเก็บขยะได้รวดเร็วกว่าเดิม  
และเก็บได้หลายรอบกว่าเดิมครับ 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนงานการด าเนินงานของ 
พนักงานเก็บขยะได้มาชี้แจงรายละเอียดครับ 

    ขอเชิญ  นายไพโรจน์  บึงไกร  นักวิชาการสาธารณสุข   
นายไพโรจน์  บึงไกร   ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บขยะในแต่ละหมู่บ้านจะ 

เก็บขยะหมู่บ้านละครั้งในหนึ่งสัปดาห์  และในบริษัท  ห้างร้าน  หน่วยงาน
ราชการใหญ่ๆจะเก็บสัปดาห์ละสองครั้งครับ 

 



-๑๔- 
 
นายสนั่น  ส าเภาน้อย   ผมอยากแนะน าให้ผู้รับผิดชอบได้พิจารณาด าเนินการเพ่ิมรอบการ 

เก็บขยะเพ่ิมข้ึนเป็นสัปดาห์ละสองครั้ง  จะได้เก็บขยะได้ทั่วถึง  และจ านวน
ขยะในแต่ละวันเพิ่มข้ึนเยอะจะได้เก็บได้ทันไม่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นรบกวน
ชุมชนครับ 

นายไพโรจน์  บึงไกร   ผมขอรับข้อเสนอนี้ไว้เพ่ือน าไปเสนอผู้อ านวยการกองสาธารณสุข   
เพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปรับปรุงปัญหาที่เกิดข้ึนต่อไป 

ประธานสภาฯ    ผมขอแนะน าให้ทางกองสาธารณสุขได้น าไปพิจารณาในเรื่องรอบ 
ของการเก็บขยะในแต่ละสัปดาห์ว่าสมควรปรับให้เหมาะสมกับปริมาณขยะ
ที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละสัปดาห์ด้วยนะครับ 

      
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผม 

ขอขอบคุณ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บัญชาการเรือนจ า
จังหวัดยโสธรและ เจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาเทศบาลต าบลส 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง   
เมื่อวันที่  วันที่...........เดือน....................................พ.ศ................... 
 
 
 
                          (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 
 


