
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓   ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  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 (ลา) 
 
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.  นางจุฑามาศ  ค าอ้อ  หัวหน้าส านักปลัด 
๖.  นางสาวกนกอร  พรมชาติ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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.  นางสาวพจนี  ศรีวิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๓.  นายไพโรจน์  บึงไกร  นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ 
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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) 
๑๒.  นางเบญจมาศ  มีวิธี  ตวัแทนส านักสงฆ์ยโสธารากาล 
๑๓.  นายเวียงชัย  ปะติเส  ตัวแทนส านักสงฆ์ยโสธารากาล 
 
 
 

*************************************** 
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เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   อ่านประกาศเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล 

ส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.  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  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  ของพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๒  จึงเรียกประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ตั้งแตว่ันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๒  ถึง  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  (มีก าหนด  ๓๐  วัน) 

    มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  นายศุภชัย  ศรีวิเศษ  ลานะครับ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ  ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  

มีสมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
ที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี 
พ.ศ.  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๑  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอต่ออนุญาตการใช้สถานที่เล่นพนัน

ชนไก่  (บ้านสว่าง  ม.๗) 
  ตามหนังสืออ าเภอเมืองยโสธร  ที่  ยส ๐๑๑๘/๒๐๒๓  ลงวนัที่  

๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เรื่อง  การยื่นค าขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นพนัน
ชนไก่  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาแบบค าร้องขอต่ออายุใบอนุญาตใช้สถานที่ชน
ไก่ (บ่อนไก่)  จ านวน  ๑  ชุด 
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 ด้วยอ าเภอเมืองยโสธร  ได้รับค าร้องต่ออายุการใช้สถานที่เล่นพนันชนไก่  

ของนางดวงใจ  พาภักดี  อายุ  ๕๙  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  ๙๙  ต าบลส าราญ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ยื่นค าขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นพนันชนไก่  
ณ  บ้านเลขท่ี  ๒๐๕  บ้านสวา่ง  ม.๗  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ยโสธร  ซึ่งนางดวงใจ  พาภักดี  ได้รับสถานที่ให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชน
ไก่  ตามหนังสืออนุญาตเลขที่  ๑๒/๒๕๖๑  ตั้งแต่วันที่  ๔  ตุลาคม  
๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  และ
ใบอนุญาตการใช้สถานที่ชนไก่ดังกล่าว  จะครบก าหนดการอนุญาต  ใน
วันที่   ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒   

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพนันชนไก่  และกัดปลา  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงขอความอนุเคราะห์
เทศบาลต าบลส าราญ  ได้น าเรื่องเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และส าเนารายงานการประชุม
ให้กับอ าเภอเมืองยโสธร ต่อไป  

 รายละเอียดให้ดูตามเอกสารที่แจกให้นะครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
  เชิญ สท.ธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส  ครับ 
สท.ธีระศักดิ์ ยาวะโนภาส  ถ้าไม่มีเรื่องร้องเรียน  หรือก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในชุมชน  และเป็น

การส่งเสริมการเพาะพันธุ์ไก่สายพันธ์ต่างๆ ก็เห็นควรพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้ต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เพ่ือให้ความ
เห็นชอบค าขอต่ออนุญาตการใช้สถานที่เล่นพนันชนไก่  (บ้านสว่าง  ม.๗) 

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

ประธานสภาฯ ๓.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (กองส่งเสริมการเกษตร) 

  เชิญ  นักวิชาการเกษตรได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ในครั้งนี ้

นักวิชาการเกษตร  ตามท่ี  เทศบาลต าบลส าราญได้ตั้งเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยได้รับอนุมัติและประกาศ
บังคับใช้แล้ว  นั้น  กองส่งเสริมการเกษตร  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากเครื่องเดิมช ารุดและใช้งานมาหลายปีแล้ว   และไม่ได้ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติ  และกองส่งเสริมการเกษตรมีความจ าเป็นต้องเบิกจ่าย  เพื่อให้ 



-๕- 
 

สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย โดยขออนุมัติโอน 
เงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในกองส่งเสริมการเกษตร  
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ ให้ทุกท่านได้ดูเอกสารที่กองเกษตร
แจกให้ประกอบด้วยนะคะ 

     กองส่งเสริมการเกษตร โอนเพิ่ม เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท 
๑.  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ก่อนโอนเพ่ิมคงเหลือ ๐ บาท โอนเพิ่ม 
๒๒,๐๐๐ บาท รวมหลังโอนเพ่ิม เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

๑.มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ 
core)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๘ GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน ๑ หนว่ย 

๒.หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 

๓.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี 
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย 
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing ที่สามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ 
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 

๔.มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า ๔ GB 

๕.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 

๖. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
๗. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Internet) แบบ ๑๐/

๑๐๐/๑๐๐๐ Base – T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
๘.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อย

กว่า ๓ ช่อง  
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๙. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
๑๐. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 

กองสง่เสริมการเกษตร โอนลด เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท 
๑.แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ก่อนโอนลดคงเหลือ ๒๓,๙๖๓ 
บาท โอนลด ๒๒,๐๐๐ บาท รวมหลังโอนลด เป็นเงิน ๑,๙๖๓ บาท 
ข้อระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว  เห็นควรน าเสนอต่อ
สภาเทศบาลต าบลส าราญน าเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 

สท.สนั่น  ส าเภาน้อย  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ารุดส่งซ่อมรึยังครับ  ถ้าไม่จ าเป็นไม่อยากให้จัดซื้อ 
ใหม่ 

นักวิชาการเกษตร  ทางกองเกษตรได้สอบถามราคาซ่อมกับทางร้านแล้ว  เนื่องจากเป็นเครื่องที่ 
เก่าและใช้งานมานานแล้ว  ค่าซ่อมก็จะแพงและซ่อมมาแล้วจะใช้งานไม่คุ้ม
กับราคาที่ซ่อมมา  จึงได้ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องใหม่ค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมขี้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (กองส่งเสริมการเกษตร) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๑  เสียง 
ประธานสภาฯ ๓.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  

๒๕๖๒  (กองช่าง) 
  ก่อนที่จะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  ๒๕๖๒  ผมจะให้ 

ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดสถานะการเงินการคลังของเทศบาลต าบล
ส าราญให้ทางสภาเทศบาลต าบลส าราญได้ทราบว่าสามารถจ่ายขาดเงิน
สะสมได้หรือไม่ 
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ผอ.กองคลัง    กองคลังได้จัดท าแบบรายงานยอดเงินสะสมของเทศบาล ด้วยงาน 
การเงินและบัญชีกองคลัง  ขอรายงานยอดเงินสะสมของเทศบาลที่สามารถ
น าไปใช้จ่ายได้  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  มีรายละเอียดดังนี้ 
เงินสะสม ณ วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ๙,๕๑๐,๐๕๐.๖๖  บาท 
หัก  เงินฝาก ก.ส.ท.  ๒,๓๘๗,๐๙๗.๒๖  บาท 
หัก  ผลต่างระหว่างการช าระหนี้เงินกู้  ๗๗๙,๓๐๔.๒๙  บาท 
หัก  ส ารองงบบุคคล (ประมาณ ๓ เดือน)  ๔,๕๘๗,๐๙๖.๐๐  บาท 
หัก  ส ารองกรณีไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน  ๗๑๙,๖๐๐.๐๐  บาท 

๑.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กันยายน ๒๕๖๒)  ๗๑๙,๖๐๐.๐๐  บาท 
เงินสะสมคงเหลือ  ๑,๐๓๖,๙๕๓.๑๑  บาท 
หัก  ส ารองกรณีสาธารณภัย  ๑๐%  ๑๐๓,๙๕๓.๓๑  บาท 
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น ๙๓๓,๒๕๗.๘๐ บาท 
รายละเอียดให้ดูตามเอกสารที่แจกให้ด้วยนะคะ 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอ 
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

หน.ฝ่ายแบบแผนฯ   เนื่องด้วยมีชาวบ้านส าราญ  หมู่  ๑  ได้ท าหนังสือร้องทุกข์แจ้ง 
ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก
รางระบายน้ าข้ามถนนหน้าประตูโขงทิศตะวันออกทางหมู่ที่  ๑  ปัญหาบ่า
ตะแกรงช ารุดท าให้ตะแกรงหลุดลงไป  ท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก  
และเป็นอันตรายกับรถยนต์ที่ผ่านไปมาไม่ปลอดภัย  ชาวบา้นจึงขอความ
อนุเคราะห์มายังเทศบาลต าบลส าราญ  เพ่ือแก้ไขปัญหานี้ให้ด่วน  เพื่อให้
ผู้ใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
 ตามหนังสือร้องทุกข์แจ้งความเดือดร้อนของชาวบ้านดังกล่าว  
เทศบาลต าบลส าราญจึงมีความจ าเป็นที่จะขออนุมัติงบประมาณ  ในการ
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  ๒๕๖๒  เพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม  งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลส าราญ    
 เทศบาลต าบลส าราญ มีความจ าเป็นที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตามงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ที่อยู่ภายใน
เขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลส าราญ  เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ให้ลุล่วง  และช่วยในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  ทีประสบปัญหา  โดยเสนอขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการด าเนินการตามรายละเอียดโครงการขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  ๒๕๖๒  กองช่าง  ตั้งไว้รวม  ๓๔,๐๐๐  
บาท  (สามหมื่นสี่พันบาท) 
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๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า  บ้านส าราญ  หมู่ที่  ๑  ตั้งไว้  
๓๔,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า  บ้าน
ส าราญ  หมู่ที่  ๑  บริเวณสี่แยกหน้าประตูวัดชัยมงคล  บ้านส าราญ  
ขนาดกว้างเฉลี่ย  ๐.๔๐  เมตร  ล าเฉลี่ย  ๐.๔๐  เมตร  ยาว  ๘.๐๐  
เมตร  และติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็ก  ขนาดกว้างเฉลี่ย  ๐.๔๐  เมตร  
ยาว  ๘.๐๐  เมตร  (ตามรายละเอียดของทางเทศบาลต าบลส าราญ
ก าหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างโครงการฯทั้งสิ้น  ๓๔,๐๐๐  บาท   

ให้ท่านสมาชิกทุกท่านดูตามรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้นะครับ 
 จึงอาศัยอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๑๖๑  ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  
๒๕๕๓  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว 
๒๑๕๐  ลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๙  ลงวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เรือ่ง  ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี  ๒๕๖๐  ในวงเงินรวมทั้งสิ้น  
๓๔,๐๐๐  บาท  (สามหมื่นสีพั่นบาทถ้วน)  
 จึงน าเสนอสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เพ่ือเห็นควรพิจารณาให้
ความเห็นชอบอนุมัติโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี  
๒๕๖๒  ต่อไปครับ  รายละเอียดให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ดูตามเอกสารที่
แจกให้นะครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรีฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร  หน.ส่วน 
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอแจ้งกับทางหน.ฝ่ายแบบแผน
เกี่ยวกับการจัดท าโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานทุกๆโครงการ ทุกปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ได้แจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือ  ผมขอก าชับให้
เจ้าหน้าฝ่ายช่างได้เข้าไปส ารวจพื้นที่โดยตรงกับทางผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนที่แจ้งเข้ามาเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการจัดท าโครงการเขียน
แบบแปลนต่างๆ ให้ถูกต้องชัดเจนและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทันที 

หน.ฝ่ายแบบแผนฯ  รับทราบ  
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   

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

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อทราบ 
    ๔.๑  เรื่อง  การขอจัดตั้งส านักสงฆ์ยโสธารากาล 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ

การขอจัดตั้งวัดยโสธารากาล  บ้านเชียงหวาง  หมู่ที่  ๙  ต าบลส าราญ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร   

ผอ.กองการศึกษาฯ  เนื่องด้วยกองการศึกษาได้รับหนังสือจากนายเวียงชัย  ปะติเส  
ตัวแทนส านักสงฆ์ยโสธารากาล เกี่ยวกับการขอจัดตั้งวัด  กองการศึกษาจึง
ได้ขออนุญาตสภาเทศบาลต าบลส าราญน าเข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญในวาระเพ่ือทราบ  เพ่ือให้ทางตัวแทนส านักสงฆ์ยโสธารากาล  บ้าน
เชียงหวาง  หมู่ที่  ๙  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ได้เข้ามา
แจ้งรายละเอียดให้กับที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญได้รับทราบ
เกี่ยวกับการขอจัดตั้งส านักสงฆ์ยโสธารากาลค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญตัวแทนส านักสงฆ์ยโสธารากาลครับ 
นายเวียงชัย  ปะติเส  เนื่องด้วยมีชาวบ้านมีจิตศรัทธาในพระพุทธสาสนา  ได้ถวายที่  ส.

ป.ก.  ให้จัดตั้งเป็นส านักสงฆ์ยโสธารากาล  ซึ่งชาวบ้านเป็นทายาทของ  
นายจูม  อาชญาทา  ซึ่งมีเนื้อที่  ๑๓  ไร่  ๖๘  ตารางวา  ดงันั้นกรรมการ
วัดจึงมอบหมายให้ข้าพเจ้านายเวียงชัย  ปะติเส  เป็นผู้ด าเนินงานขอจัดตั้ง
ส านักสงฆ์ในครั้งนี้  โดยมีบันทึกการประชุมคณะกรรมการและชาวบ้าน
เชียงหวาง  หมู่  ๙  เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑   

  กระผมในนามตัวแทนส านักสงฆ์ยโสธารากาล  บ้านเชียงหวาง  
หมู่ที่  ๙  จึงขอน าเรียนกับทางสภาเทศบาลต าบลส าราญ  นายกเทศมนตรี  
คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ  
เกี่ยวกับการขอจัดตั้งส านักสงฆ์ยโสธารากาล  บ้ายเชียงหวาง  หมู่ที่  ๙  
และในล าดับต่อไปทางกระผมจะได้ไปติดต่อประสานงานตามล าดับขั้นตอน
ต่อไปครับ   

ประธานสภาฯ  เกี่ยวกับการขอจัดตั้งวัดหรือส านักสงฆ์ให้ท่านได้ประสานกับทาง
ส านักพระพุทธศาสนาในจังหวัดที่มีท่ีดินตั้งอยู่  และให้ประสานกับเจ้าคณะ
ต าบล  เจ้าคณะอ าเภอ  นายอ าเภอ  และเจ้าคณะจังหวัดที่เก่ียวข้องตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอจัดตั้งวัด/ส านักสงฆ์ 

 ต่อไปนะครับ 
ที่ประชุม   รับทราบ 



-๑๐- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีเรื่องจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
    ขอเชิญ ท่านสนั่น  ส าเภาน้อย 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง   
เมื่อวันที่  วันที่...........เดือน....................................พ.ศ................... 
 
 
 
                          (ลงชื่อ)                                ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ                                                    
                                 ( นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ) 
 

 

                          (ลงชื่อ)                                           กรรมการ                 
      ( นายสมยศ   ศรีวิเศษ ) 
 

 

                          (ลงชื่อ)                                       กรรมการ                 
        ( นายศุภชัย  ศรีวิเศษ )   
 

 
 
 
 

รายงานการประชุมครั้งนี้  สภาเทศบาลต าบลส าราญได้รับรองรายงานการประชุม  สมัย สามัญ  สมัยที่  ๒   
ครัง้ที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๒   เมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


