
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓   ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   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  รองประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
๓.  นายสมเดช  ค าหอม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
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  (ไมเ่ข้าร่วมฯ) 
๒.  นายวินัย  ศรีวิเศษ   รองนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
๓.  นายณัฐนันท์  ไชยวิเศษ  รองนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  (ไม่เข้าร่วมฯ) 
๔.  นายเมธัส  ศรีวิเศษ  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  (ไม่เข้าร่วมฯ) 
๕.  นายสัมฤทธิ์  ยาวะโนภาส  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  (ไม่เข้าร่วมฯ) 
๖.  นายนรินทร์  สายจันทร ์ ปลัดเทศบาล  (ไม่เข้าร่วมฯ) 
๗.  นางจุฑามาศ  ค าอ้อ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๘.  นางวิริยาภรณ์  นาคผิว  ผู้อ านวยการกองคลัง  (ลาป่วย) 
๙  นางสาววนิดา  ศรีวิเศษ ผูอ้ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๐.  นางสาวกนกอร  พรมชาติ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (ลาพักผ่อน) 
๑๑.  นายศักดิ์ชาย  สุสิลา  หัวหน้าฝ่ายแบบแกแผนและก่อสร้าง 
๑๒.  นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา  นักวิชาการเกษตร  ช านาญการ  (ลาพักผ่อน) 
๑๓.  นางศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๑๔.  นางรัตนา  ค านนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๑๕.  นางมาริษา  ไชยวิเศษ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
๑๖.  นางสาวฐิติรัตน์  อุตอามาตย์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
๑๗.  นางสาวพจนี  ศรีวิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม ( ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชน) 
  (ไม่เข้าร่วมฯ) 



 
-๒- 

 
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.  ๒๕๖๓   
ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.  
๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ซึ่งได้ก าหนดเกี่ยวกับสมัยประชุม
สามัญประจ าปี และก าหนดวันประชุมสมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ไว้แล้ว  
นั้น           

 

บัดนี้  ถึงก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ  สมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  
พ.ศ.  ๒๕๖๔  ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๒  จึงเรียกประชุมสมัย
สามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่  ๑ 
กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึง  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   
(มีก าหนด  ๓๐  วัน) 

   

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ  ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  มี

สมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ๓.๑  การขอเข้ามาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อ

ด าเนินกิจการอื่นกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ที่มีความประสงค์จะพัก
ช าระหนี้ต้นเงินกู้  ขยายระยะเวลาการช าระหนี้และเงินกู้ในสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (โควิด ๑๙)  (กองคลัง) 

 ขอเชิญ  ผอ.กองคลัง ชี้แจงรายละเอียดให้สภาเทศบาลต าบลส าราญทราบ 
 
 



 
-๓- 

 
นักวิชาการการเงินและบัญชี ช านาญการ  ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดแทน ผอ.กองคลังเนื่องจากวันนี้ ผอ.กอง

คลังลาป่วยค่ะ   
การขอเข้ามาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อ

ด าเนินกิจการอ่ืนกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ที่มีความประสงค์จะพัก
ช าระหนี้ต้นเงินกู้  ขยายระยะเวลาการช าระหนี้และเงินกู้ในสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (โควิด ๑๙)  

ตามท่ี  คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในคราวประชุม
ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ได้มีมติเห็นชอบให้
ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือมาตรการและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพ่ือ
ด าเนินกิจการอ่ืน  กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ที่มี่ความประสงค์จะขอ
พักช าระหนี้ต้นเงินกู้  ขยายระยะเวลาการช าระหนี้  และกู้เงิน  ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (โควิด ๑๙)   

เทศบาลต าบลส าราญ  จึงมีความประสงค์จะขอพักช าระหนี้ต้นเงินกู้
ขยายระยะเวลาการช าระหนี้  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (โควิด ๑๙)  โดยขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ออกไป 
๒  ปี  (งบประมาณ  ๒๕๖๓-๒๕๖๔)  จ านวน  ๒  สัญญา  คือ 

๑.  สัญญากู้เงิน เพื่อซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์  จ านวน 
๒  คัน สัญญา  ๑๐  ป ี

๒. สัญญาเงินกู้  เพ่ือซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  
จ านวน  ๒  คัน สัญญา  ๑๐  ปี 

สาเหตุเนื่องมาจาก  สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙  (โควิด ๑๙) และในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลส าราญ
ได้ตั้งงบประมาณรายรับ  จ านวน  ๕๔,๔๔๒,๐๐๐ บาท  รบัจริง  ณ  วันที่  
๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓  จ านวน  ๓๔,๖๖๙,๗๓๘.๒๔  บาท  ต่ ากว่าประมาณ
การ  จ านวน  ๑๙,๗๗๒,๒๖๑.๗๖  บาท  ท าให้เงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ช าระหนี้เงินต้นและช าระดอกเบี้ยเงิน กสท.  ที่ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติ  เงินต้น  
จ านวน ๑,๔๖๖,๓๕๐  บาท  ดอกเบี้ย จ านวน  ๓๙๙,๗๐๐  บาท รวมเงินต้น
และดอกเบี้ย  จ านวน  ๑,๘๖๖,๐๕๐  บาท  ประกอบกบัมีหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖ ลงวนัที่  ๙  มิถุนายน  
๒๕๖๓ ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
สท.สนั่น ส าเภาน้อย สท.เขต ๒ ผมขอเสนอไม่อยากให้พักช าระหนี้ อยากให้จ่ายไปตามปกติ 
ที่ประชุมสภาฯ   เห็นด้วยกับท่าน สท.สนั่น ส าเภาน้อยท่ีเสนอมา ไม่อยากให้พักช าระหนี้   

ให้จ่ายไปตามปกติ 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    ถ้ามีงบประมาณเข้ามาเพียงพอที่สามารถจ่ายทั้งต้นและดอกได้ ก็จะ 

ด าเนินการจ่ายตามปกติค่ะ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 



-๔- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา 
  ๔.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบขอต่อใบอนุญาตใช้สถานที่เล่นการ

พนันชนไก่  (บ่อนไก่ บ้านสว่าง  หมู่ที่  ๗) 
ประธานสภาเทศบาล  ตามหนังสืออ าเภอเมืองยโสธร  ที่  ยส  ๐๑๑๘/ ๒๒๔๔  ลงวันที่  ๑๑  

มิถุนายน  ๒๕๖๓  เรื่อง  การยื่นค าขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นพนันชนไก่   
 ด้วยอ าเภอเมืองยโสธร  ได้รับค าร้องขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันชน

ไก่  ของนางดวงใจ  พาภักดี  อายุ  ๖๐  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  ๙๙  หมู่ที่  ๑๐  
ต าบลส าราญ  อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  ยื่นค าขอต่อใบอนุญาตการ
ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่  ณ  บ้านเลขท่ี  ๒๐๕  บ้านสว่าง  หมู่ที่  ๗  
ต าบลส าราญ  อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  ซึ่งนางดวงใจ  ภาภักดี  
ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่  ตามหนังสืออนุญาตที่  ๑๐/
๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒  และใบอนุญาตการใช้สถานที่ชนไก่
ดังกล่าว  จะครบก าหนดการอนุญาตในวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พนันชนไก่  และกัดปลา  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงน าเรื่องการขอต่อใบอนุญาตให้ใช้
สถานที่เล่นการพนันชนไก่รายดังกล่าว  เข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และส าเนาเอกสารการประขุมรายงาน
ให้อ าเภอเมืองยโสธรทราบต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๑  เสียง 
  ๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  (กองช่าง) 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ชี้แจงรายละเอียด ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ให้
สภาเทศบาลต าบลส าราญทราบ 

หน.ฝ่ายแบบแผนฯ  ตามที่ ส านักงานเทศบาล ได้ตั้งเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยได้รับอนุมัติและประกาศใช้บังคับ แล้วนั้น 

 

           ข้อเท็จจริง 
กองช่าง เทศบาลต าบลส าราญมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน โดยขออนุมัติงบประมาณ
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ดังรายการต่อไปนี้ 
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             กองช่าง โอนเพิ่ม       เป็นเงิน  ๑๙๔,๒๐๕.-  บาท  

 ๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๙    สายบริเวณ
สวนนายทองสา ศรีวิเศษ  ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตารางเมตร (ตาม
รายละเอียดและแบบแปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้ง
รายการใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้า ๓๘ 
ล าดับที่ ๗ ก่อนโอนเพิ่มคงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ๑๔,๐๐๐ บาท  
รวมหลังโอนเพิ่มเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท 

  ๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตส่งน้ า     บ้านบาก หมู่ที่  ๘  
ปากบนกว้าง ๑.๗๐ เมตร  ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร (ตามรายละเอียด
และแบบแปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๖๕ ล าดับที่ ๒๖๗ ก่อน
โอนเพิ่มคงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ๓๒,๐๐๐ บาท  รวมหลังโอน
เพิ่มเป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท   

 ๓. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. บริเวณจากรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านหนองนางตุ้มหมู่ที่ ๖ - 
ถนนแจ้งสนิท โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๒๕ ท่อน 
(ตามรายละเอียดและแบบแปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้ง
รายการใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    
ก่อนโอนเพิ่มคงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ๑๗,๑๒๕ บาท  รวมหลัง
โอนเพิ่มเป็นเงิน ๑๗,๑๒๕ บาท 
 ๔. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. บริเวณจากรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน       บ้านหนองนาง
ตุ้ม หมู่ที่ ๖  - นานายทองพูล โสมาบุตร โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ 
เมตร จ านวน ๕ ท่อน (ตามรายละเอียดและแบบแปลน ของทางเทศบาลต าบล
ส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    ก่อนโอนเพิ่มคงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม 
๓,๔๒๕ บาท  รวมหลังโอนเพิ่มเป็นเงิน ๓,๔๒๕ บาท 
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 ๕. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. บริเวณนานายปองไชย ไชยธิเมธีกุล ข้ามพนังกั้นล าน้ าชี โดยมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๑๖ ท่อน(ตามรายละเอียดและ
แบบแปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    ก่อนโอนเพ่ิม
คงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ๑๖,๐๐๐ บาท  รวมหลังโอนเพิ่มเป็น
เงิน ๑๖,๐๐๐ บาท 
 ๖. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านส าราญ หมู่ที่ ๑ ซอย ๒ – ถนนแจ้งสนิท โดยมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๑๗ ท่อน (ตามรายละเอียดและ
แบบแปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    ก่อนโอนเพ่ิม
คงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ๑๑,๖๕๔ บาท  รวมหลังโอนเพิ่มเป็น
เงิน ๑๑,๖๕๔ บาท 
 ๗. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านส าราญ หมู่ที่ ๑ ซอย ๓ – ถนนแจ้งสนิท โดยมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๑๗ ท่อน (ตามรายละเอียดและ
แบบแปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    ก่อนโอนเพ่ิม
คงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ๑๑,๖๔๕ บาท  รวมหลังโอนเพิ่มเป็น
เงิน ๑๑,๖๔๕ บาท 
 ๘. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านส าราญ หมู่ที่ ๑ ซอย ๔ – ถนนแจ้งสนิท โดยมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๑๔ ท่อน (ตามรายละเอียดและ
แบบแปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    ก่อนโอนเพ่ิม
คงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ๙,๕๙๐ บาท  รวมหลังโอนเพิ่มเป็น
เงิน ๙,๕๙๐ บาท 
 ๙. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านส าราญ หมู่ที่ ๑ ซอย ๕ – ถนนแจ้งสนิท โดยมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๑๕ ท่อน (ตามรายละเอียดและ
แบบแปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    ก่อนโอนเพ่ิม
คงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ๑๐,๒๗๕ บาท  รวมหลังโอนเพิ่มเป็น
เงิน ๑๐,๒๗๕ บาท 



-๗- 
 ๑๐. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านส าราญ หมู่ที่ ๑ ซอย ๖ – ถนนแจ้งสนิท โดยมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐เมตร จ านวน ๑๗ ท่อน (ตามรายละเอียดและ
แบบแปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    ก่อนโอนเพ่ิม
คงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ๑๑,๖๔๕ บาท  รวมหลังโอนเพิ่มเป็น
เงิน ๑๑,๖๔๕ บาท 
 ๑๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านส าราญ หมู่ที่ ๒ ซอย ๗ – ถนนแจ้งสนิท โดยมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๑๙ ท่อน (ตามรายละเอียดและ
แบบแปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    ก่อนโอนเพ่ิม
คงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ๑๓,๐๑๕ บาท  รวมหลังโอนเพิ่มเป็น
เงิน ๑๓,๐๑๕ บาท 
 ๑๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านส าราญ หมู่ที่ ๒ ซอย ๘ – ถนนแจ้งสนิท โดยมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๒๐ ท่อน (ตามรายละเอียดและ
แบบแปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    ก่อนโอนเพ่ิม
คงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ๑๓,๗๐๐ บาท  รวมหลังโอนเพิ่มเป็น
เงิน ๑๓,๗๐๐ บาท 
 ๑๓. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านบาก หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๑ ไป ถนนแจ้งสนิท โดยมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๗ ท่อน (ตามรายละเอียดและ
แบบแปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    ก่อนโอนเพ่ิม
คงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ๔,๗๙๕ บาท  รวมหลังโอนเพิ่มเป็น
เงิน ๔,๗๙๕ บาท 
 ๑๔. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการวางท่อ
ระบายน้ า  คสล. บริ เวณบ้านบาก หมู่ที่  11 ซอยตลาด โดยมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๘ ท่อน (ตามรายละเอียดและแบบ
แปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    ก่อนโอนเพ่ิม
คงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ๕,๔๘๐ บาท  รวมหลังโอนเพิ่มเป็น
เงิน ๕,๔๘๐ บาท 



-๘- 
 

 ๑๕. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านบาก หมู่ที่ ๑๑ หน้าโรงเรียนเมือง โดยมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐เมตร จ านวน ๗ ท่อน(ตามรายละเอียดและแบบแปลน 
ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้งรายการใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    ก่อนโอนเพ่ิมคงเหลือ ๐.๐๐ 
บาท โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ๔,๗๙๕ บาท  รวมหลังโอนเพิ่มเป็น ๔,๗๙๕ บาท 
 ๑๖. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ ๖ ซอย ๑ จากรางระบายน้ า
เดิม - ถนนแจ้งสนิท โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๙ ท่อน
(ตามรายละเอียดและแบบแปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้ง
รายการใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    
ก่อนโอนเพ่ิมคงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ๖,๑๖๕ บาท  รวมหลัง
โอนเพิ่มเป็นเงิน ๖,๑๖๕ บาท 

     ๑๗. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ ๖ ซอย ๒ จากรางระบายน้ า
เดิม - ถนนแจ้งสนิท โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๖ ท่อน
(ตามรายละเอียดและแบบแปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้ง
รายการใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    
ก่อนโอนเพ่ิมคงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ๔,๑๑๐ บาท  รวมหลัง
โอนเพิ่มเป็นเงิน ๔,๑๑๐ บาท 

     ๑๘. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวด ค่า 
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการวางท่อ 

ระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ ๖ ซอย ๓ จากรางระบายน้ า
เดิม - ถนนแจ้งสนิท โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๗ ท่อน
(ตามรายละเอียดและแบบแปลน ของทางเทศบาลต าบลส าราญ  ก าหนด) ตั้ง
รายการใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า    ล าดับที่    
ก่อนโอนเพ่ิมคงเหลือ ๐.๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ๔,๗๙๕ บาท  รวมหลัง
โอนเพิ่มเป็นเงิน ๔,๗๙๕ บาท 
กองช่าง    โอนลด        เป็นเงิน  ๑๙๔,๒๐๕.-  บาท   

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างลาน(คสล.) เอนกประสงค์ภายในที่ท าการเทศบาลต าบล
ส าราญ (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ทางเทศบาลต าบลส าราญก าหนด) 
ก่อนโอนลดคงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดจ านวน ๑๙๔,๒๐๕ บาท หลัง
โอนลดคงเหลือ ๕,๗๙๕  บาท 

              



-๙- 
ข้อระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอน
เงนิงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  
ข้อเสนอแนะ                
      เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ
ดังกล่าวข้างต้น  เห็นควรจัดท าบัญชีโอนงบประมาณเพ่ือน าเสนอสภาเทศบาล
ต าบลส าราญเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  และขณะนี้กองช่างอยู่ระหว่าง
ด าเนินการประสานกับแขวงทางหลวงจังหวัดยโสธรเกี่ยวกับการเชื่อมทางและ
ประสานทาง เข้า-ออก เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมทางหลวงต่อไป   

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
 จากการที่สมาชิกทุกท่านได้รับฟังการชี้แจงจากนักวิชาการการเงินและบัญชี  

เกี่ยวกับสถานะการเงินการคลังของเทศบาลต าบลส าราญในปัจจุบันนี้รายรับต่ า
กว่าประมาณการมาก  ท าให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการที่จะด าเนิน
โครงการตามที่ได้ขออนุมัติมา  งบประมาณที่มีเอาไว้ใช้จ่ายในส่วนที่จ าเป็น
ที่สุดก่อน  และโครงการวางท่อระบายน้ าแต่ละหมู่บ้านติดปัญหาพื้นที่
เกี่ยวเนื่องกับแขวงการทางจังหวัดยโสธรจึงยังไม่สามารถด าเนินโครงการได้  
จึงยกเลิกการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  (กองช่าง)  

  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  (กองช่าง) 

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

    ๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  (กองสาธารณสุขฯ) 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ ให้สภาเทศบาลต าบลส าราญทราบ 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม แจ้งลาพักผ่อนค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล  เนื่องจากกองสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม  ผู้ขออนุมัติขอโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ไม่มีเจ้าหน้าที่มาชี้แจงรายละเอียด 
 เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ และประกอบกับสถานะการเงิน

การคลังของเทศบาลมีไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย  จึงยกเลิกการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (กองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม)  



 
-๑๐- 

 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  (กองสาธารณสุขฯ) 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ๕.๑  ขอปรึกษาหารือ  เรื่อง  การยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความ 

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลส าราญ  จ านวน  ๖  ศูนย์  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 

    เชิญ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  ขออนุญาตปรึกษาหารือเกี่ยวกับการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็ก 

เล็กของเทศบาลต าบลส าราญ ทั้ง ๖ ศูนย์  เนื่องจากปัจจุบันนี้มีปัญหาจ านวน
เด็กลดลงมาก  และการบริหารจัดการด้านบุคลากรครูด้วย  จึงมีแนวโน้มที่จะ
ยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมารวมกันเพ่ือจะได้สะดวกต่อการบริหารจัดการที่ดี  
ทางกองการศึกษาฯได้หารือกับทางผู้ปกครองคร่าวๆก็มีแนวโน้มที่อยากให้รวม
ศูนย์เด็กมาอยู่พ้ืนที่ด้านหลังอาคารหอประชุม ในส่วนของตัวอาคารจะขอ
งบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จึงขอปรึกษาหารือกับทาง
สภาเทศบาลต าบลส าราญในเบื้องต้น 

สท.ธีระศักดิ์ ยาวะโนภาส  สท.เขต ๑  การยุบรวมศูนย์จะเป็นการสร้างความยากล าบากให้กับเด็กเล็กๆและ 
ผู้ปกครองในการที่จะมารับ – ส่ง  และจะเป็นอันตรายต่อการเดินทางด้วย 

สท. สมยศ  ศรีวิเศษ สท. เขต ๒ ผมเสนอให้มีรถรับ-ส่ง นักเรียนจะได้อ านวยความสะดวกให้กับเด็ก 
และผู้ปกครอง 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เรื่องรถรับ-ส่ง ทางกองการศึกษาฯก าลังศึกษาระเบียบแนวทางว่าจะ 
สามารถขอรับงบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้หรือไม่ 

ประธานสภาเทศบาล  ก่อนที่จะด าเนินการอยากให้มีการด าเนินการประชุมประชาคมแต่ละ 
หมู่บ้านเกี่ยวกับการขอยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หาแนวทางความคิดเห็น
ร่วมกันก่อนเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะได้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
ต่อไป   

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ รับทราบค่ะกองการศึกษาฯจะน าแนวทางที่สภาเทศบาลต าบลส าราญแนะน า 
ไปด าเนินการต่อไป  

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอขอบคุณ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ   

และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ  ในครั้งนี้ 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญครั้งต่อไป  สภาเทศบาลต าบลส าราญ
จะมีหนังสือนัดหมายอีกครั้ง  ผมขอปิดประชุมครับ 



 

 
 
 

-๑๑- 
 
 
 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๓๐  น. 

 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
      (นายสมเดช    ค าหอม) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
                ( นายสุรศักดิ์     สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ) 
                   ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

-๑๒- 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง   
เมื่อวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
                          (ลงชื่อ)                                ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ                                                    
                                 ( นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ) 
 

 

                          (ลงชื่อ)                                           กรรมการ                 
      ( นายสมยศ   ศรีวิเศษ ) 
 

 

                          (ลงชื่อ)                                       กรรมการ                 
        ( นายศุภชัย  ศรีวิเศษ )   
 

 
 
 
 

-  รายงานการประชุมครั้งนี้  สภาเทศบาลต าบลส าราญมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
   สมัยวสิามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


