
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔   ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
วันที่  ๙  สิงหาคม  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  (ไม่มา) 
๒.  นายวินัย  ศรีวิเศษ   รองนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
๓.  นายณัฐนันท์  ไชยวิเศษ  รองนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
๔.  นายเมธัส  ศรีวิเศษ  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  (ไม่มา) 
๕.  นายสัมฤทธิ์  ยาวะโนภาส  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  (ไม่มา) 
๖.  นางจุฑามาศ  ค าอ้อ  หัวหน้าส านักปลัด 
๗.  นางสาวกนกอร  พรมชาติ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๘.  นางวิริยาภรณ์  นาคผิว  ผู้อ านวยการกองคลัง   
๙.  นางจิระนันท์  เสนาวิเศษ  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ (แทน ผอ.กองการศึกษาฯ) 
๑๐  นายศักดิ์ชาย  สุสิลา  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑๑.  นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา  นักวิชาการเกษตร  ช านาญการ 
๑๒.  นางศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์  นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 
๑๓.  นางสาวพจนี  ศรีวิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๔.  นางรัตนา  ค านนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ข านาญการ 
 



-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.  นายรัด  อินทรชิด  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑  (ไม่มา) 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล

ต าบลส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ตาม
ประกาศสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.  
๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  ซึ่งได้ก าหนดเกี่ยวกับสมัยประชุม
สามัญประจ าปีไว้แล้ว  นั้น   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  ของ
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ประกอบกับระเบียบตามระเบียบ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๒  จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ใน
วันที่  ๑  สิงหาคม –  ๓๐  สงิหาคม  ๒๕๖๒  (มีก าหนด  ๓๐  วัน)     

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ   ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  มี 

สมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑
ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ   ๓.๑  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาล 

ต าบลส าราญ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   
๒๕๖๓ 
วาระท่ี  ๑  (ขั้นรับหลักการ) 
     ขอให้เลขานุการฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วยครับ  

เลขานุการสภาฯ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๒  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ “ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศ
บัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 
ก าหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้น ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตก
ไปและ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไป 
พลางก่อน” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

 
 



-๔- 
 

งบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑   และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.  ๒๕๔๓ ข้อ  ๒๓  “ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น” เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณา
อนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณ ยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณ  รวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย  
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อผู้บริหารท้องถิ่น  และได้น าเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่ ๑๕  สิงหาคม  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล   

รองนายกเทศมนตรี (นายวินัย  ศรีวิเศษ)  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายวินัย  ศรีวิเศษ   
รองนายกเทศมนตรี  ได้รับมอบหมายจากท่านายกเทศมนตรีเนื่องจากท่าน
ติดภารกิจเร่งด่วน จึงมอบหมายให้ผม  นายวินัย  ศรีวิเศษ  รอง
นายกเทศมนตรี  ได้มาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลจะได้
เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๓  มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญในสมัย
ประชุมนี้  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และได้
เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการขอความเห็นชอบมาพร้อมนี้ครับ 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์
คลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๓ ดังนี ้
 

                                 ๑. สถานะการคลัง 
                             ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                        ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ    

                     การเงิน ดังนี้ 
                              ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร จ านวน   ๓๔,๙๙๗,๖๘๘.๕๐   บาท 
                              ๑.๑.๒  เงินสะสม จ านวน    ๙,๕๑๐,๐๕๐.๖๖   บาท 
                              ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๔,๘๓๓,๙๙๓.๒๑   บาท 
                             ๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน ๐ โครงการ รวม ๐ บาท 
                              ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  ๐ โครงการ รวม   ๐ บาท 
                               ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน   ๑๕,๓๒๐,๐๔๕.๗๑ บาท 



                                                                   -๕- 
 

                                  ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ 
               (๑) รายรับจริง จ านวน ๔๘,๓๙๙,๘๔๗.๐๗ บาท ประกอบด้วย         
                           หมวดภาษีอากร จ านวน    ๗,๘๙๓,๗๐๕.๓๖บ. 
                           หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน         ๗๗๖,๗๗๘.๐๐บ.  
                           หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน         ๑๖๙,๕๑๙.๒๓บ.  
                           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  ๐.๐๐บ.  
                           หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน         ๒๓๗,๒๑๐.๐๐บ.  
                           หมวดรายได้จากทุน จ านวน           ๖,๐๒๖.๐๐บ.  
                            หมวดภาษีจัดสรร จ านวน    ๒๐,๐๔๐,๙๖๘.๐๐บ.  
                            หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป จ านวน    ๑๙,๒๔๕,๘๔๐.๔๘บ.  

 
 

 
           (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

 
    ๐บ.  

 
               (๓)  รายจ่ายจริง  จ านวน  ๓๖,๒๐๐,๓๖๔.๘๙ บาท ประกอบด้วย  

                                       งบกลาง 
 

จ านวน 
   

๑๐,๘๒๔,๗๑๘.๖๗บ.  
                                          งบบุคลากร จ านวน ๑๔,๕๔๒,๓๕๔.๑๑บ.  
                                          งบด าเนินงาน จ านวน ๘,๓๐๕,๒๔๒.๑๑บ.  
                                           งบลงทุน จ านวน   ๑,๕๑๗,๐๕๐.๐๐บ. 
                                           งบรายจ่ายอื่น จ านวน  ๐.๐๐บ.  
 

 
                                       งบเงินอุดหนุน  

 
จ านวน  ๑,๐๑๑,๐๐๐.๐๐บ.  

               (๔)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
           (๕)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่                        

จ านวน 
จ านวน 

๐บ. 
๓๑๑,๐๗๘.๗๐บ.  

รายได้จัดเก็บเอง รายรับจริง ปี 
๒๕๖๑ 

ประมาณการ ปี 
๒๕๖๒ 

ประมาณการปี  
๒๕๖๓ 

หมวดภาษีอากร ๖,๘๔๕,๐๒๔.๓๑ ๗,๑๔๖,๐๐๐.๐๐ ๙,๒๐๑,๕๐๐.๐๐ 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ๙๓๔,๔๓๖.๔๐ ๙๖๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๐๖๘,๔๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๒๔๓,๗๘๒.๑๔ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๒๑๗,๕๒๔.๐๐ ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ ๒๓๕,๑๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากทุน ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้จัดเก็บเอง ๘,๒๖๔,๗๖๖.๘๕ ๘,๕๔๕,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๗๖๖,๐๐๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.    
หมวดภาษีจัดสรร ๒๒,๔๗๐,๒๗๓.๙๓ ๒๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๖๗๖,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
อปท. 

๒๒,๔๗๐,๒๗๓.๙๓ ๒๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๖๗๖,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๘,๗๔๗,๘๒๖.๓๑ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้อปท. ๑๘,๗๔๗,๘๒๖.๓๑ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๔๙,๔๘๒,๘๖๗.๐๙ ๕๔,๓๑๕,๕๐๐.๐๐ ๕๔,๔๔๒,๐๐๐.๐๐ 



-๖- 
รายจ่าย รายรับจ่าย ปี 

๒๕๖๑ 
ประมาณการ ปี 

๒๕๖๒ 
ประมาณการปี  

๒๕๖๓ 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง ๑๑,๘๑๘,๕๙๓.๙๗ ๑๔,๑๘๒,๖๖๕.๐๐ ๑๔,๓๘๘,๘๕๐.๐๐ 
งบบุคลากร ๑๖,๕๕๖,๓๘๓.๑๕ ๑๘,๕๑๘,๖๐๐.๐๐ ๑๙,๗๓๗,๗๐๐.๐๐ 
งบด าเนินงาน ๙,๗๒๐,๓๘๙.๕๐ ๑๔,๐๙๘,๑๓๕.๐๐ ๑๓,๑๘๓,๔๕๐.๐๐ 
งบลงทุน ๓,๙๔๑,๘๐๐.๐๐ ๕,๕๗๓,๑๐๐.๐๐ ๕,๕๔๕,๐๐๐.๐๐ 
งบรายจ่ายอื่น ๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๑,๔๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๕๒,๐๐๐.๐๐ 

รวมจ่ายจากงบประมาณ ๔๓,๔๕๔,๑๖๖.๖๒ ๕๔,๓๑๕,๕๐๐.๐๐ ๕๔,๔๔๒,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๔๓,๔๕๔,๑๖๖.๖๒ ๕๔,๓๑๕,๕๐๐.๐๐ ๕๔,๔๔๒,๐๐๐.๐๐ 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๕,๗๖๑,๘๖๕.๐๐ 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๗๓๓,๐๐๐.๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา ๘,๑๒๐,๙๖๕.๐๐ 
     แผนงานสาธารณสุข ๕,๗๘๑,๗๒๕.๐๐ 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ 
     แผนงานเคหะและชุมชน ๗,๖๒๑,๗๔๐.๐๐ 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
     แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓๓๕,๐๐๐.๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงานการเกษตร ๑,๓๑๘,๘๕๕.๐๐ 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง ๑๔,๓๘๘,๘๕๐.๐๐ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๕๔,๔๔๒,๐๐๐.๐๐ 
 

รายละเอียดดูตามเอกสาร (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แจกให้
นะครับ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายละเอียดตาม  (ร่าง) เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แจกให้นะครับ 

 
 
 



-๗- 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
วาระท่ี  ๑  (ขั้นรับหลักการ)  ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวหรือไม่อย่างไร  หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการ
ดังกล่าว  ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณา  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายผมจะ
ขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๓  วาระท่ี  ๑  (ขั้นรับหลักการ)  ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 

เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการ สภา
เทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  

เลขานุการสภาฯ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ “ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติท่ีรับหลักการแห่ง ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณนั้น” ข้อ ๔๙ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้วถ้า จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่ง ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลา 
เสนอค าแปรญัตติต่อ คณะกรรมการแปรญัตติด้วย” ข้อ ๕๐ “เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง ข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน  และบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  

ทีป่ระชุม    - รับทราบ  
เวลา  ๑๒.๐๐  น   ประธานสภาฯ ให้ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้พัก 

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมต่อ  
เวลา  ๑๓.๐๐  น 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐  น 
 
 
 



-๘- 
 

ประธานสภาฯ   ๓.๒  พิจารณา  ให้ความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

    ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   
ในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้   
และสภาเราจะคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน 

สท.สมยศ  ศรีวิเศษ  ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๓  คน 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  ๒  คนครับ 
สท.ศุภชัย  ศรีวิเศษ  ผมขอรับรองคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๓  คน  ครบั 
สท.ไชยา  ศรีวิเศษ  ผมขอรับรองคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๓  คน  ครบั 
ประธานสภาฯ   ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
สท.สมยศ  ศรีวิเศษ  ผมขอเสนอชื่อ  นายทวี  ยาวะโนภาส  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
ประธานสภาฯ   ผมขอผู้รับรอง  ๒  คนครับ 
สท.สนั่น  ยาวะโนภาส  ผมขอรับรอง นายทวี  ยาวะโนภาส  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑  
สท.วราวิทย์  บริหาร  ผมขอรับรอง นายทวี  ยาวะโนภาส  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
ประธานสภาฯ   ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
สท.ไชยา  ศรีวิเศษ  ผมขอเสนอชื่อ  นายสนั่น  ส าเภาน้อย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 
สท.ศุภชัย  ศรีวิเศษ  ผมขอรับรอง นายสนั่น  ส าเภาน้อย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 
สท.ธีระศักดิ์ ยาวะโนภาส  ผมขอรับรอง นายสนั่น  ส าเภาน้อย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 
ประธานสภาฯ   ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 
สท.ศุภชัย  ศรีวิเศษ  ผมขอเสนอชื่อ  นายวราวิทย์  บริหาร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
สท.ทวี  ยาวะโนภาส  ผมขอรับรอง นายวราวิทย์ บริหาร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
สท.สนั่น  ส าเภาน้อย  ผมขอรับรอง นายวราวิทย์ บริหาร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเห็นต่างจากนี้หรือไม่ครับ  หรือจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ครับ  ถ้าไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมจะสรุปรายชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ  จ านวน  ๓  คน  มีดังนี้ 
๑.  นายทวี  ยาวะโนภาส  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๑ 
๒. นายสนั่น  ส าเภาน้อย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๒ 
๓. นายวราวิทย์  บริหาร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๓ 
ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
 
 
 



-๙- 
 

ประธานสภาเทศบาล                      เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว ๓ ท่าน ผมขอหารือที่ประชุม 
ว่า ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร  

                                          ญัตติกี่วัน เวลาและสถานที่ในการรับค าแปรญัตติ และก าหนดวันประชุม  
                                          คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
                                          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันใด ขอเชิญท่านสมาชิกได้หารือ และแสดง 
                                          ความคิดเห็นต่อไป  
ขอเชิญนายศุภชัย ศรีวิเศษ      ผมขอเสนอควรก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 

แปรญัตติ เป็นเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ  และก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๖
สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) สรุปว่าทุก
ท่านเห็น ด้วยกับข้อเสนอของท่าน สท. ศุภชัย  ศรีวิเศษ โดยก าหนดเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นเวลา ๒ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ และก าหนดวัน
ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 

เลขานุการสภาฯ   ผมขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง  ๓  คนที่ได้รับการเสนอชื่อ ท่าน 
สมาชิก  และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  
น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น ๒) 

ที่ประชุม   -รับทราบ 

 

ประธานสภาเทศบาล ๓.๓  พิจารณาขออนุมัติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ.   ๒๕๖๒  (ส านักปลัด)     
ขอเชิญ  หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติโอน    
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

หัวหน้าส านักปลัด  ตามที่เทศบาลต าบลส าราญ  ได้ตั้งเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยได้รับอนุมัติและ
ประกาศใช้ไป  แล้วนั้น 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลส าราญ  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร  พนักพิงสูง    ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลส าราญ  ส าหรับประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ   



-๑๐- 
 

เนื่องจากเก้าอ้ีเดิมช ารุด  ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  โดยขออนุมัติ
โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในส านักปลัดเทศบาล  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ดัง
รายการต่อไปนี้ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  ประกอบด้วย 

เก้าอ้ีผู้บริหาร  พนักพิงสูง   จ านวน  ๑  ตัว   เป็นเงิน   ๖,๙๐๐  
บาท  ตั้งจ่ายนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้   

-  เก้าอ้ีบุนวม 
-  มีพนักพิงสูง 
- ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
- มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 

งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท  โอนเพ่ิมจ านวน ๖,๙๐๐บาท รวมเป็นเงิน 
๖,๙๐๐ บาท(หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
ส านักปลัด   โอนลด  เป็นเงิน  ๖,๙๐๐.๐๐  บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   
งบประมาณอนุมัติ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนโอนลดคงเหลือ ๗๐,๖๐๐ บาท 
โอนลดจ านวน  ๖,๙๐๐ บาท    หลังโอนลดคงเหลือ  ๖๓,๗๐๐  บาท  (หก
หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
๓.ข้อระเบียบ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 
๒๕๔๓   หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไป
ตั้งเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลง
วันที่ ๑๙  ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที๓่)  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เห็นควรน าเสนอต่อ
สภาเทศบาลต าบลส าราญ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

    รายละเอียดให้ทุกท่านดูตามเอกสารที่แจกให้นะคะ 
 
 



-๑๑- 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้า

ส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่  ทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการเข้า
ร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญในครั้งนี้ 

และผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
ในวาระท่ี  ๒ ขั้นแปรญัตติ  ในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒   
เวลา  ๐๙.๐๐  น.   

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
      (นายสมเดช    ค าหอม) 
        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
                        (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ                                                    
                                ( นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ) 

 
                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 

   ( นายสมยศ   ศรีวิเศษ ) 
 
                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 

   ( นายศุภชัย  ศรีวิเศษ ) 
 
 
 
 
- รายงานประชุมครั้งนี้  สภาเทศบาลต าบลส าราญได้รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓   
   ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
 
 
 
 
 
 
                        (ลงชื่อ)                                                                                                       
                                       ( นายสุระศักดิ์     สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ) 
                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 

 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  (ครั้งที่  ๑) 
วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น ๒) 
---------------------------- 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายทวี  ยาวะโนภาส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๒ นายสนั่น  ส าเภาน้อย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๓ นายวราวิทย์  บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๔ นายชัยชนะ  ศรีวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๕ นายสมยศ  ศรีวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๖ นายเมธัส ศรีวิเศษ เลานุการนายกเทศมนตรีต าบล

ส าราญ 
  

๗ นายสมเดช  ค าหอม เลขานุการสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ 

  

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เมื่อถึงเวลา  นายสมเดช  ค าหอม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าราญ  ได้
ตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการมาพร้อมแล้ว  จึงได้ให้สัญญาณเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติเข้าห้องประชุม  และเลขานุการสภาฯ  
ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ ได้มีมติเสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  ๓  คน  ได้แก่ 
๑.  นายทวี  ยาวะโนภาส  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
๒. นายสนั่น  ส าเภาน้อย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
๓. นายวราวิทย์  บริหาร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

เลขานุการสภาฯ   ล าดับต่อไปจะเป็นการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.   

๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔)  ข้อ  ๑๐๙  การนัดประชุม
และเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภา
ท้องถิ่น  

ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ   

ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 



-๒- 
 
 

มติคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

นายวราวิทย์  บริหาร ผมขอเสนอชื่อ  นายทวี  ยาวะโนภาส  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขานุการสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว  ถือว่าผู้นั้นได้เป็น 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔)  ข้อ  ๑๐๙  วรรคสอง 
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ  จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายทวี  ยาวะโนภาส ผมขอเสนอชื่อ  นายสนั่น  ส าเภาน้อย  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขานุการสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว  ถือว่าผู้นั้นได้เป็น 

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ในการคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
    นายทวี  ยาวะโนภาส  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
    นายสนั่น  ส าเภาน้อย  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
    นายวราวิทย์  บริหาร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขานุการสภาฯ  เมื่อได้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ผมขอมอบหน้าที่ให้ประธาน 

คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าหน้าที่ต่อไป 
นายทวี  ยาวะโนภาส ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกผมเป็นประธานคณะกรรมการ 

แปรญัตติเพ่ือท าหน้าที่พิจารณารับเรื่องที่ท่านสมาชิกได้เสนอยื่นแปรญัตติเข้า     
มาครับ โดยก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ระหว่างวันที่  
๑๔ – ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นเวลา ๒ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้ง  ในวันที่ ๑๖  สิงหาคม   
๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น  ๒) 
เพ่ือพิจารณาเรื่องที่สมาชิกและคณะผู้บริหารได้ยื่นเสนอแปรญัตตินะครับ 

 
 
 
 

 
 

 



-๒- 
 
 

 
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๑.๓๐  น. 
 
 
 
 
   (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายสนั่น   ส าเภาน้อย) 
          เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ   
 
 
 
 
 
   (ลงชื่อ)      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายทวี  ยาวะโนภาส) 
               ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  (ครั้งที่  ๒) 
วันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น ๒) 
---------------------------- 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายทวี  ยาวะโนภาส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๒ นายสนั่น  ส าเภาน้อย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๓ นายวราวิทย์  บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๔ นายชัยชนะ  ศรีวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๕ นายสมยศ  ศรีวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ   
๖ นายเมธัส ศรีวิเศษ เลานุการนายกเทศมนตรีต าบล

ส าราญ 
  

๗ นายสมเดช  ค าหอม เลขานุการสภาเทศบาลต าบล
ส าราญ 

  

 
 
เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐   น. 
เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการมาพร้อมแล้ว  จึงให้สัญญาณเชิญคณะ 

กรรรมการแปรญัตติ  และบุคคลผู้เกี่ยวข้องเข้าห้องประชุม  และ
เลขานุการได้เชิญ  นายทวี  ยาวะโนภาส  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ท าหน้าที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อพิจารณาการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๒  มีคณะกรรมการท่านใดขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานครั้งดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
 
 
 



-๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
ประธานกรรมการแปรญัตติ ๓.๑ การพิจารณาค าเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล
ต าบลส าราญ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ 
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  และสภา
เทศบาลได้พิจารณาและมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๑ และก าหนดให้ยื่น
เสนอค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ และ
ก าหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาค าเสนอขอแปร ญัตติในวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม สภาเทศบาลต าบลส าราญ  ทั้งนี้ 
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาปรากฎว่าไม่มีสมาชิก
หรือผู้บริหารท่านใด ยื่นค าเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ประการใด  

อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการและส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง
เดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไข เพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการ แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็น ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ  

 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งข้อระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ฯ ให้แก่กรรมการทุกท่านได้ทราบแล้ว และปรากฏว่า
ไม่มีผู้ใด เสนอหรือยื่นค าแปรญัตติแต่ประการใด ดังนั้นผมจึงขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่ามีความ
เหมาะสม ถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือไม่ หรือกรรมการ
ท่านใดมีอะไร จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างขอเชิญครับ 

 
 



-๓- 
  
ที่ประชุม     ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันและเห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ใดยื่นค าเสนอขอ 

แปร ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็น
ว่ามีความเหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบ จึงมีมติเห็นด้วยและให้ ยืน
ตามร่างเดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมา  

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นอันว่าคณะกรรมการแปร
ญัตติเห็น ด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่ามีความเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบฯ และกฎหมายที่ 
ก าหนด ไว้ทุกประการ และมีมติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมา 
ทั้งนี้จะได้ น าเสนอต่อประธานสภาเทศบาลต าบล เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ใน วาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  ในวันที่  ๑๙  
สิงหาคม  ๒๕๖๒  เมื่อท่าน คณะกรรมการไม่มีเรื่องใดเสนอแล้ว ผม
ขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดประชุม  

 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๑.๓๐  น. 
 
 
    (ลงชื่อ)  
             (นายทวี  ยาวะโนภาส) 
     ประธานกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 
    (ลงชื่อ)  
                 (นายวราวิทย์  บรหิาร) 
                คณะกรรมการแปรญัตติ 
 
    (ลงชื่อ)  
                 (นายสนั่น  ส าเภาน้อย) 
           เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 



ที ่ พิเศษ/๒๕๖๒   
            
             ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ    จ านวน  ๑  ชุด 
 

  ตามท่ี  สภาเทศบาลต าบลส าราญได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเรื่อง 
ขอแปรญัตติจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ เกี่ยวกับ  (ร่าง)  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓    ในระหว่างวันที่  ๑๔ - ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ 
น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  นั้น  ปรากฏวา่ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญมายื่น 
แปรญัตติแต่อย่างใด   
 

  คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งส าเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณาน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญต่อไป 
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (นายทวี   ยาวะโนภาส) 
            ประธานกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่  พเิศษ/๒๕๖๒  
            
             ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง แจ้งให้มาแปรญัตติ 
 

เรียน นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
           ส าราญ  ทุกท่าน 
 

  ตามท่ี  คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ก าหนดให้วันที่  ๑๔-๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น  ๒)  ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ส าราญที่มีความประสงค์จะยื่นเสนอขอแปรญัตติได้มายื่นเสนอขอแปรญัตติในวัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าว 
นั้น 
 

  บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติ  จึงขอแจ้งให้ท่านได้มาแปรญัตติในวันที่  ๑๖  สิงหาคม  
๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น  ๒)  ตามวัน
เวลา  ดังกล่าว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (นายทวี  ยาวะโนภาส) 
             ประธานกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่  พเิศษ/๒๕๖๒  
            
             ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง แจ้งให้มายื่นเสนอขอแปรญัตติ 
 

เรียน นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
           ส าราญ  ทุกท่าน 
 

  ตามท่ี  คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ก าหนดให้วันที่  ๑๔-๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น  ๒)  ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ส าราญที่มีความประสงค์จะยื่นเสนอขอแปรญัตติได้มายื่นเสนอขอแปรญัตติในวัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าว 
นั้น 
 

  คณะกรรมการแปรญัตติ  จึงขอแจ้งให้ท่านได้มายื่นเสนอขอแปรญัตติในวันที่  ๑๔-๑๕ 
สิงหาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น  ๒)  
ตามวันเวลา  ดังกล่าว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (นายทวี  ยาวะโนภาส) 
             ประธานกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที ่ ยส ๗๓๔๐๑.๑/ว                                                 ส านักงานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
                                ถนนแจง้สนิท   ยส  ๓๕๐๐๐ 
 

        ๑๖  สิงหาคม   ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง   ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

เรียน    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ/คณะผู้บริหาร  ทุกท่าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๑   ชุด 
   

  ตามท่ี  สภาเทศบาลต าบลส าราญได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติ
(ร่าง)  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ในวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  
เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  นั้น  ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดมายื่นเสนอ
ค าแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว  นั้น 
 

  บัดนี้  สภาเทศบาลต าบลส าราญ  จึงขอส่งส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ และขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้ง
ที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ในวันที่  ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ.  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น ๒)  รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณา 

 
 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

              (นายสุรศักดิ์   สิทธิรัตน์  ณ นครพนม) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 
 
ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลส าราญ 
งานกิจการสภา 
โทร. ๐  ๔๕๗๖  ๑๐๓๐  ถึง  ๒  ต่อ ๑๒   
โทรสาร  ๐  ๔๕๗๖  ๑๐๓๐  ถึง  ๒  ต่อ ๐     
www.samran.go.th 
 
 
 

 

http://www.samran.go.th/


บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔   ครั้งที่  ๒   ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
วันที่  ๑๙  สิงหาคม   ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น  ๒) 
------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม  (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าราญ) 
 

๑  .นายสุรศักดิ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม  ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ (ลา) 
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.  นายสัมฤทธิ์  ยาวะโนภาส  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  (ไม่มา) 
๖.  นางจุฑามาศ  ค าอ้อ  หัวหน้าส านักปลัด 
๗.  นางสาวกนกอร  พรมชาติ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๘.  นางวิริยาภรณ์  นาคผิว  ผู้อ านวยการกองคลัง   
๙.  นางสาววนิดา  ศรีวิเศษ  อ านวยการกองการศึกษาฯ 
๑๐  นายศักดิ์ชาย  สุสิลา  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑๑.  นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา  นักวิชาการเกษตร  ช านาญการ 
๑๒.  นางศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์  นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 
๑๓.  นางสาวพจนี  ศรีวิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๔.  นางรัตนา  ค านนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ข านาญการ 
๑๕.  นายวิมล  จันดารักษ์  นักพัฒนาชุมชน  ช านาญการ 
๑๖.  นายไพโรจน์  บึงไกร  นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ 



-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.  นายรัด  อินทรชิด  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑  (ไม่มา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    วันนี้ประธานสภาฯลา นะครับติดภารกิจ  ผมรองประธานสภาฯจึงปฏิบัติ 

หน้าที่ประธานสภาฯ ในการประชุมครั้งนี้นะครับ  และ สท.ศุภชัย  ศรี
วิเศษ  ลา ๑ คน 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ   ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  มี 

สมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๘  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๒   คน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ   ๓.๑  เรื่อง  พิจาณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง)  เทศ 

บัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
วาระท่ี  ๒  (ขั้นแปรญัตติ)   

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ 
การแปรญัตติ 

ตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔) หมวด  ๔  ข้อ  
๕๓  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่
สภาท้องถิ่นก าหนด  ข้อ  ๔๕  วรรคสาม  และข้อ  ๔๙  วรรคหนึ่ง 

ข้อ  ๖๐  ห้ามไม่ให้แปรญัตติราจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะ
ได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติ 

 
 
 



-๔- 
 

ข้อ  ๖๑  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อ
ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑)  ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู ้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ชี้ขาด   

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปร 
ญัตติฯ   

ประธานคณะกรรมการแปรฯ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลส าราญได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาเรื่องขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ในวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  
๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  นั้น   

ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล
ต าบลส าราญ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ 
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  และสภา
เทศบาลได้พิจารณาและมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๑ และก าหนดให้ยื่น
เสนอค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ และ
ก าหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาค าเสนอขอแปรญัตติในวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม สภาเทศบาลต าบลส าราญ   

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาปรากฎว่า
ไม่มีสมาชิกหรือผู้บริหารท่านใด ยื่นค าเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แตป่ระการใด  

ที่ประชุม ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันและเห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ใดยื่น
ค าเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณา
ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบ จึงมีมติ
เห็นด้วยและให้ ยืนตามร่างเดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมา ไม่มีแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 



-๕- 
 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   

ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  เรื่อง  พิจาณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง)  
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓    วาระท่ี  ๒  (ขั้นแปรญัตติ)   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๘  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๒   คน 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ   ๓.๔  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) 

    เชิญ นักวิชาการเกษตรได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ขอให้ทุกท่านได้ดูตาม 
เอกสารที่แจกให้ไปด้วยนะคะ 

ด้วยเทศบาลต าบลส าราญ  ได้รับแจ้งหนังสือจากศาลากลาง
จังหวัดยโสธร  ที่  ยส  ๐๐๒๓.๓/ว  ๕๒๕๙  ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  
๒๕๖๒  เรื่องการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)  
จังหวัดยโสธรได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า  ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา (อพ.สธ.)  
เป็นโครงการที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  ซึ่งจะสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรของท้องถิ่น  อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาสมบัติของแผ่นดิน  
ดังนั้นจึงเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วม
โครงการฯ  ให้เห็นถึงความเห็นถึงความส าคัญและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
โดยมีแนวทางและแผนงานตามกรอบการด าเนินงานตามแผนแม่บท  
อพ.สธ. ระยะท่ี  ๕  ปีที่หก  โดยมี  ๘  กิจกรรมที่อยู่ภายใต้  ๓  กรอบการ
ด าเนินงาน 

๑.  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการพัฒนา 

และด้านการบริหารจัดการด้านปกปักทรัพยากรของประเทศ  จึงต้องมีการ
เรียนรู้ทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมท่ีปกปักรักษาไว้  โดยมีกิจกรรม
ที่ด าเนินงานได้แก่  กิจกรรมที่  ๑  กิจกรรมปกปักทรัพยากร  กิจกรรมที่  
๒  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  และกิจกรรมที่  ๓  กิจกรรม
ปลูกรักษาทรัพยากร 
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 กิจกรรมที่  ๑  กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
เป็นกิจกรรมที่ปกปักรักษาพ้ืนที่ป่าธรรมชาติของหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีพ้ืนที่ป่าดั้งเดิม  โดย
ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่  แต่จะต้องเป็นพ้ืนที่นอกเหนือจาก
พ้ืนที่ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  (ยกเว้น
กรมป่าไม่น าพ้ืนที่มาสนองพระราชด าริในบางพ้ืนที่)  หรือต้องไม่เป็นพ้ืนที่มี
ปัญหากับราษฎร  โดยด าเนินการในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริในบางพ้ืนที่ พ้ืนที่ป่าไม้ที่ประชาชน
ร่วมกันรักษา  พ้ืนที่ป่าของสถาบันการศึกษา  พ้ืนที่ป่าของสวนสัตว์  พ้ืนที่
ป่าของเขื่อนต่าง ๆ  พ้ืนที่ป่าของเอกชนที่สนองพระราชด าริ  จากนั้นมา
ส ารวจขึ้นทะเบียนรหัสประจ าต้นไม้  ท ารหัสพิกัดทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 
เช่นสัตว์  และจุลินทรีย์  รวมถึงทรัพยากรทางการภาพ  เก็บข้อมูล
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งยังสนับสนุนให้มีอาสาสมัครระดับ
หมู่บ้าน  ซึ่งหากรักษาป่าดั้งเดิมได้นั้น  จนเกิดการศึกษาเรียนรู้ใน
ทรัพยากรที่มีอยู่จะสามารถน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ต่อไป 
 กิจกรรมที่  ๒  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการในหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ที่ไม่ใช้
พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรโดยเป็นการด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรชีวภาพ  ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา  และรวมถึงการส ารวจ
ข้อมูลในเรื่องทรัพยากรกายภาพในพ้ืนที่ที่ทราบแน่ชัดว่าก าลังเปลี่ยนแปลง
จากสภาพเดิม  เช่น  พื้นที่ป่ากลายเป็นสวน  พื้นที่เร่งสร้างถนนสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ  ภายใต้รัศมีอย่างน้อย  ๕๐  กิโลเมตร  ของหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ  การเก็บรวบรวมในรูปตัวอย่างแห้ง  ตัวอย่างดอง  เมล็ดพันธุ์  
สัตว์  จุลินทรีย์  ฯลฯ  โดยข้อมูลที่ได้จะถูกจัดเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูล
ทรัพยากรต่อไป 
 กิจกรรมที่  ๓  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร   
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรที่มีค่าใกล้
สูญพันธ์  ไปด าเนินงานต่อเนื่องโดยการน าพันธุกรรมทรัพยากรไป
เพาะพันธุ์ปลูกในพ้ืนที่ปลอดภัย  เรียกว่าพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากร  เช่น  
ในศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ที่มีอยู่  ๖  ศูนย์ทั่วไปเทศ  
พ้ืนที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร  พ้ืนที่จังหวัดและ
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ  รักษาในรูปเมล็ดเนื้อเยื่อ  
สารพันธุกรรมในธนาคารพืชพรรณ  อพ.สธ. สวนจิตรลดา  ศูนย์อนุรักษ์ 
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๒. กรอบการใช้ประโยชน์   
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานศึกษาวิจัยและ 

ประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่างๆ  ใน อพ.สธ.ในด้านการพัฒนาและ
การบริหารจัดการในการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อกัน  รวมทั้งพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ  อพ.สธ.  
ให้เป็นเอกภาพสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันโดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนว
พระราชด าริ  ได้แก่  กิจกรรมที่  ๔  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
กิจกรรมที่  ๕  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  และกิจกรรมที่  ๖  กิจกรรม
วางแผนพัฒนาทรัพยากร 
 กิจกรรมที  ๔  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการศึกษาประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรอ่ืนๆ  ที่ส ารวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว้เพ่ือเป็นการอนุรักษ์  
และใช้ประโยชน์ทั้งสามฐานทรัพยากรมีการวางแผน  ด าเนินการวิจัย
ศักยภาพของทรัพยากรต่างๆ  การวิเคราะห์กายภาพ  แร่ธาตุในดิน  
คุณสมบัติน้ า  ศึกษาทางด้านชีววิทยา  สัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา  
การศึกษาร่วมกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยต่างๆ  กรมต่างๆ สถาบันวิจัย  
สถานีทดลอง  ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ  อพ.สธ.  ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
 กิจกรรมที่  ๕  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
เป็นกิจกรรมที่ด าเนินงานโดยศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  อพ.สธ.  สวนจิตรดา  
ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริบันทึกข้อมูลของการส ารวจเก็บ
รวบรวม  การศึกษาประเมินการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  ทรัพยากร
ทั้ง  ๓  ฐาน  เช่น  ข้อมูลพันธุ์ไม้แห้ง  ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  และข้อมูล
ทรัพยากรอ่ืนๆ   
 กิจกรรมที่ ๖  กิจกรรมการวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
เป็นกิจกรรมที่น าฐานข้อมูลในกิจกรรมที่  ๕  มาใช้พิจารณาศักยภาพ
พันธุกรรมพืชสัตว์  จุลินทรีย์  ฯลฯ  โดยมรา  อพ.สธ.  มีหน้าที่ประสานกับ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานศึกษาต่างๆ  พร้อมกับวางแผน
พัฒนาพันธุ์ระยะยาว  และน าแผนขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเพื่อมีพระราชทานวินิจฉัยและ
พระราชทานแผนพันธุ์และพันธุกรรมที่คัดเลือก 

๓.  กรอบการสร้างจิตส านึก 
เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  โดยเฉพาะเยาวชนนักเรียน  

นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้
และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ  จนตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์   
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ได้แก่  กิจกรรมที่  ๗  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์  และกิจกรรม
ที่  ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 กิจกรรมที่  ๗  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
เป็นกิจกรรมที่สร้างจิตส านึกให้เยาวชน  เข้าใจถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของทรัพยากรทั้งสามฐานให้รู้จักหวงแหนรู้จักการน าประโยชน์
อย่างยั่งยืน  การวางแผนขยายผลเพื่อน าแนวทางการสร้างจิตส านึกในการ
รักทรัพยากร  โดยประสานงาน  ร่วมมือ  สนับสนุนให้โรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 กิจกรรมที่  ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้า
ร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุน
สนับสนุน  หรือด าเนินงานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ในกรอบของแผน
แม่บท อพ.สธ.  เปิดโอกาสห้าเยาวชนและประชาชนสมัครเข้าศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร  เพื่อรวบรวมนักวิจัย  นักวิชาการ  คณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เป็นอาสาสมัคร  โดยจัดตั้งเป็น
ชมรม ปฏิบัติงานวิทยากร  อพ.สธ.  ในการถ่ายทอดความรู้และสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่เยาวชนและประชาชน 
 ตามท่ีจังหวัดได้แจ้งแนวทางการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ทราบและให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ  อย่างน้อยอ าเภอละ  ๑  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  ทั้ง
ทางด้านกายภาพ  ชีวภาพ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  เพ่ือที่จะรักษาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นมรดกของชาติไทยสืบไป  จึงเร่งรัดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยมี
หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดประชุมชี้แจงและน าเข้าที่
ประชุมสภาท้องถิ่น  โดยสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้สมัครเข้า
ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ในล าดับต่อไป 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ    ให้กองเกษตรด าเนินการจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการ 
จัดหาสถานที่ท่ีสาธารณะประโยชน์ ที่เป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าที่เหมาะสมในการ
จัดท าโครงการนี้ 

 
 



-๙- 
 

รองนายกฯ วินัย  ศรีวิเศษ  ผมขอเสนอให้เชิญก านันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้านที่เป็น 
เจ้าของพ้ืนที่ในแต่ละหมู่บ้านจะทราบว่าพ้ืนที่ตรงไหนเหมาะสม  มาร่วม
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการหาพื้นที่จัดท าโครงการนี้ 

นักวิชาการเกษตร รับทราบค่ะ  ในเบื้องต้นก่อนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
จะต้องน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญให้ความ 
เห็นชอบในการจัดท าโครงการนี้ก่อนค่ะ  ถึงจะด าเนินการจัดท าค าสั่ง 
คณะกรรมการ  และจัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในขั้นตอนต่อไปค่ะ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่ 
มีผมจะขอมติที่ประชุม  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๘  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๒   คน 
รองประธานสภาฯ (ท าหน้าประธานสภาฯ)   บัดนี้  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  ขอเชิญ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา 

เทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้
รับประทานอาหารร่วมกันนะครับ 
 

เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เปิดประชุม 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  ๓.๕  พิจารณาให้ความเห็นชอบการท าข้อตกลงความ 

ร่วมมือในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ระหว่างเทศบาลเมืองยโสธร  กับ  เทศบาลต าบลส าราญ 

     ขอเชิญ ผอ.กองสาธารณสุขได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการท า 
ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลเมืองยโสธร  กับ  เทศบาลต าบลส าราญ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ   ด้วยเทศบาลต าบลส าราญ  ได้รับหนังสือจากเทศบาลเมืองยโสธร   
ที่  ยส  ๕๒๐๐๗/๑๙๕๑  ลงวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  การท า
ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย  ตามท่ีเทศบาลต าบลส าราญได้น าขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้จาก
เขตพ้ืนที่ต าบลส าราญ  ไปก าจัด  ณ  ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
ยโสธร  ในปริมาณเฉลี่ยประมาณ  ๕.๘๖  ตันต่อวัน  เนื่องจากเทศบาล
เมืองยโสธรได้ตรวจสอบและพิจารณาเห็นว่า  การที่เทศบาลเมืองยโสธรจะ
สามารถก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้  จึง
จ าเป็นต้องจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กับเทศบาลต าบลส าราญ  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ 



                   -๑๐- 
 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  การท าความตกลงร่วมมือกัน
จัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  ๒๒  
พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ซ่ึงออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒ (๒) 
(๑๕)  และมาตรา  ๒๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ 
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๕๒   

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอน าส่งส าเนาหนังสือและ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลส าราญ  
เพ่ือพิจารณาด าเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียด
ให้ดูตามเอกสารที่แจกให้นะคะ 

รองประธานสภาฯ (ท าหน้าประธานสภาฯ)  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้า 
ไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบการท าข้อตกลงความ
ร่วมมือในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ระหว่างเทศบาลเมืองยโสธร  กับ  เทศบาลต าบลส าราญ 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๘  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๒   คน 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  ๓.๖  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ (กองสาธารณสุขฯ) 
ขอเชิญ  ผอ.กองสาธารณสุขฯชี้แจงรายละเอียดครับ 

ตามท่ีส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ  ได้ตั้งเทศบัญญัติ  เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยไดร้ับอนุมัติและ
ประกาศใช้บังคับ  แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีความจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลต าบล
ส าราญ  โดยขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป  เกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  อาคารต่างๆ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลต าบลส าราญ  รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔ 
ปร.๕  ที่แนบมาพร้อมนี้  รวมเป็นเงิน  ๖๒,๐๐๐  บาท  (หกหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) 

 
 



-๑๑- 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โอนเพิ่ม  เป็นเงิน  ๖๒,๐๐๐  
บาท   

๑.  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
งบลงทุน  หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประเภท  อาคารต่างๆ  โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลต าบลส าราญ  ก่อนโอนเพ่ิมคงเหลือ  ๐  
บาท  โอนเพิ่ม  จ านวน  ๖๒,๐๐๐  บาท  รวมหลังโอนเพิ่มเป็นเงิน  
๖๒,๐๐๐  บาท 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โอนลด  เป็นเงิน  ๖๒,๐๐๐  
บาท 

๑.  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ก่อนโอนลดคงเหลือ  
๓๘,๕๗๙  บาท  โอนลดจ านวน  ๓๒,๐๐๐  บาท  หลังโอนลดคงเหลือ  
๖,๕๗๙  บาท 

๒.  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
ก่อนโอนลดคงเหลือ  ๖๐,๐๖๐  บาท  โอนลดจ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  
หลังโอนลดคงเหลือ  ๓๐,๐๖๐  บาท 
ข้อระเบียบ   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด  ๔  ข้อ  
๒๗  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

    ข้อเสนอแนะ 
     เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตาม 

ระเบียบฯดังกล่าวข้างต้น  เป็นควรจัดท าบัญชีโอนงบประมาณเพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๘  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
    ลา  ๒   คน 
 
 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่อง  เพื่อทราบ 
    ๔.๑  รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลส าราญ  

ปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  ให้นักพัฒนาชุมชนได้มาชี้แจงรายละเอียดครับ 
นักพัฒนาชุมชน    งานพัฒนาชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลส าราญ  ผมจึงขอชี้แจงรายละเอียดสถานะ
ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  รายละเอียดให้ดูตามเอกสารที่
แจกให้นะครับ  

- ยอดเงินสุทธิในบัญชีเงินฝาก  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  
๒๕๖๒  (๒  บัญชี)  จ านวน  ๑,๗๘๘,๓๙๓,๙๐ บาท   

- สรุปยอดรายจ่ายรวม  ๒๑๒,๔๒๘.๐๐  บาท  สรุปยอด
รายรับ  จ านวน  ๕๔๘,๗๙๖.๘๔  บาท 

- ข้อมูลสมาชิกกองทุนถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  จ านวน  
๑,๒๑๙  คน   

- สรุปรายละเอียด  ค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิต กส.๕/
๓ (๔)  รอบ  ๖  เดือน  (ม.๕.-มิ.ย.) ปี  ๒๕๖๒  รวมเป็นเงิน  
๑๔๗,๐๐๐  บาท 

-  สรุปค่าใช้จ่ายกรณีเจ็บป่วย  (ค่ารักษาพยาบาล)  ๑๙,๑๐๐ 
บาท 

- สรุปค่าใช้จ่ายสวัสดิการอื่นๆ  รวม  ๑๑,๓๐๐  บาท 
- สรุปค่าใช้จ่ายสวัสดิการการศึกษา  รวม  ๗,๕๐๐  บาท 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
สท.สนั่น  ส าเภาน้อย  ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายสวัสดิการกองทุนวัน 

ละบาทให้ชัดเจนด้วยด้วยครับ 
๑.  การเกิดจ่ายให้สมาชิกท่ีคลอดบุตร  และบุตรมีชีวิตอยู่  ๕๐๐  บาท  

ถ้าแม่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลจ่ายให้คืนละ  ๑๐๐  บาท  ไม่เกิน  ๕  
คืน 

๒. การรักษ์สุภาพจ่ายให้ผู้สูงอายุ  ที่ไม่เคยเบิกค่ารักษาพยาบาลทุกรอบ  
๓  ปีๆละ อย่างต่ า  ๑๐๐  บาท (เริ่มนับ ๑ ม.ค. ๕๙) 

๓. การเจ็บป่วยจ่ายให้สมาชิกท่ีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามค าสั่ง
แพทย์  และมีใบรับรองแพทย์คืนละ ๑๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕  คืน  
ตลอดปีไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท 

 
 
 
 



-๑๓- 
 

๔. การเสียชีวิต  จ่ายตามเงื่อนไขดังนี้ 
-  ๖  เดือน  สวัสดิการตามสิทธิ  ๑,๐๐๐  บาท 
- ๑-๔  ปี  สวัสดิการตามสิทธิ  ๕,๐๐๐  บาท 
- ๕-๙  ปี  สวัสดิการตามสิทธิ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
- ๑๐-๑๔  ปี  สวัสดิการตามสิทธิ  ๑๒,๐๐๐  บาท 
- ๑๕-๑๙  ปี  สวัสดิการตามสิทธิ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
- ๒๐  ปีขึ้นไป  สวัสดิการตามสิทธิ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

รายละเอียดดูตามเอกสารที่แจกให้นะครับ  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
รองวินัย  ศรีวิเศษ   ผมขอสนับสนุนการท างานของกองทุนสวัสดิการวันละบาทต าบล 

ส าราญ  เป็นกองทุนที่เข้มแข็งและมีหลายหน่วยงานได้เข้ามาศึกษาดูงาน
กับกองทุนต าส าราญ  ถือว่าเป็นกองทุนที่ท าชื่อเสียงให้กับต าบลส าราญ  
และเป็นกองทุนที่มีประโยชน์และประสิทธิภาพท าเพ่ือประชาชนต าบล
ส าราญโดยแท้จริง 

นักพัฒนาชุมชน    กระผมในนามตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลส าราญ   
ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร  สภาเทศบาลต าบลส าราญ  หัวหน้าส่วน
ราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีตลอดมา ทางกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลส าราญก็จะพัฒนา  และ
บริหารงานกองทุนให้ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์มากที่สุดครับ 

รองประธานสภาฯ (ท าหน้าประธานสภาฯ)  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่อง  อ่ืน 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะแจ้งให้กับที่ประชุมทราบหรือ 

ไม่ครับ 
หัวหน้าส านักปลัด   ด้วยส านักปลัดได้รับหนังสือประสานจากหน่วยกู้ภัยฮุก  ๓๑   

จังหวัดยโสธร  ได้ส่งหนังสือขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  เพ่ือ
จัดซื้อรถตู้พยาบาล เนื่องจากปัจจุบันรถกู้ชีพกู้ภัยของหน่วยกู้ภัยฮุก  ๓๑  
ได้ช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากการใช้งานหนักและหมดอายุการใช้งาน  ดังนั้น  
หน่วยกู้ภัยฮุก  ๓๑  ได้ปรึกษากับนายนิกร  สุกใส  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธรเป็นประธาน  และนายสมเพชร  สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร  พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ  บริษัทห้างร้านและผู้น าชุมชน  
เห็นสมควรให้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือจัดซื้อรถตู้พยาบาลคันใหม่  
พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ภายในรถ  เพ่ือให้การช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 

 
 



-๑๔- 
 

 จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญในการจัดทอดผ้าป่าในครั้ง
นี้ค่ะ ทอดผ้าป่าสามัคคี  ในวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๒  ณ  วัดบ้านดอน
มะยาง อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  รายละเอียดตามหนังสือที่แจกให้นะคะ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  วันนี้การประชุมใน (วาระที่  ๒  ขั้นแปรญัตติ)  ได้ลงมติ 

เรียบร้อยแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภา
เทศบาลต าบลส าราญ  ในครั้งนี้ด้วยดี  ผมขอนัดประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  
๔  ครั้งที่  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ ใน  (วาระท่ี  ๓  ขั้นลงมติ)   ใน
วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลส าราญ  (ชั้น ๒)  ผมขอปิดประชุมครับ 

 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
      (นายสมเดช    ค าหอม) 
        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
                        (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ                                                    
                                ( นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ) 

                                 
                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 

   ( นายสมยศ   ศรีวิเศษ ) 
 
                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 

   ( นายศุภชัย  ศรีวิเศษ ) 
 
 
 
 
 
- รายงานประชุมครั้งนี้  สภาเทศบาลต าบลส าราญได้รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔   
   ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  
 
 
 
                        (ลงชื่อ)                                                                                                       
                                       ( นายเทพพิทักษ์  ยาวะโนภาส ) 
                                   รองประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ  
                               ปฎบิัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔   ครั้งที่  ๓   ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
วันที่   ๒๖  สิงหาคม   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  (ไปราชการต่างจังหวัด) 
๒.  นายวินัย  ศรีวิเศษ   รองนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
๓.  นายณัฐนันท์  ไชยวิเศษ  รองนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
๔.  นายเมธัส  ศรีวิเศษ  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  (ไปราชการต่างจังหวัด) 
๕.  นายสัมฤทธิ์  ยาวะโนภาส  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  (ไม่มา) 
๖.  นางจุฑามาศ  ค าอ้อ  หัวหน้าส านักปลัด  (ลา) 
๗.  นางสาวกนกอร  พรมชาติ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๘.  นางวิริยาภรณ์  นาคผิว  ผู้อ านวยการกองคลัง   
๙.  นางสาววนิดา  ศรีวิเศษ  อ านวยการกองการศึกษาฯ (ลา) 
๑๐  นายศักดิ์ชาย  สุสิลา  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑๑.  นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา  นักวิชาการเกษตร  ช านาญการ 
๑๒.  นางศศิพิมพ์  วงษ์ศิลป์  นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 
๑๓.  นางสาวพจนี  ศรีวิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๔.  นางรัตนา  ค านนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ข านาญการ 
๑๕.  นายวิมล  จันดารักษ์  นักพัฒนาชุมชน  ช านาญการ 
๑๖.  นางจิระนันท์  เสนาวิเศษ  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ  (แทน ผอ.กองการศึกษาฯ) 



-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.  นายรัด  อินทรชิด  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑  (ไม่มา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ   ให้ดูเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับตามที่แจกให้  มี 

สมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๒  
ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ   ๓.๑  เรื่อง  พิจาณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบล 

ส าราญ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

วาระที่  ๓  (ขั้นลงมติเห็นชอบ)   
 การพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ขอมติเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ มาตรา  ๖๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  พิจาณาให้ความ
เห็นชอบ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

วาระท่ี  ๓  (ขั้นลงมติเห็นชอบ) 
   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
 

 
 
 
 
 



-๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ  ๔.๒  เรื่อง  การประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ให้นักพัฒนาชุมชนได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินการจัด 

มาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นักพัฒนาชุมชน    ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ด าเนินการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นข้ึน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ท าการประเมิน
ตนเองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสาธารณะในแต่ละด้าน  
จ านวน  ๘  ด้าน  เพ่ือให้มีมาตรฐานการให้บริการที่สูงขึ้น  และใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดเงินอุดหนุนและรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ  
และเทศบาลต าบลส าราญได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง  
ตามค าสั่งที่  ๓๖๕/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   
ข้อเท็จจริง 
 บัดนี้คณะกรรมการประเมินตนเองได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  และได้
ด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบประมวลผลฯ  ของส านักงาน ก.ก.ถ. 
(www.oldoc.go.th)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

๑.  มาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๑๔)   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

๒. หนังสือส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ที่  นร ๐๑๐๗/ว ๔๖๙๖  
ลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   

ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
 เพ่ือให้การด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  เป็นไป
ตามท่ี  ก.ก.ถ.  ก าหนดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง  จึงขอรายงานผลการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณารับรองความถูกต้องของข้อมูล  และด าเนินการ
ต่อไปนี้ 

๑.  จัดส่งข้อมูลผลการประเมินตนเองให้ส านักงาน ก.ก.ถ. 
๒. น าผลที่ได้จากการประเมินตนเองให้ประชาชนได้ทราบ  โดย

ผ่านกระบวนการประชาคมและ/หรือการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของเทศบาลหรืออ่ืนๆ ตามสมควร 

 

http://www.oldoc.go.th/


                    -๕- 
 
จึงขอน าเรียนกับทางที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญได้รับทราบ  
รายละเอียดให้ดูตามเอกสารที่แจกให้นะครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   ในการประชุมครั้งต่อๆไป  ผมก็ขอความร่วมมือทางหัวหน้าส่วนราชการใน 

สังกัดทุกกองได้เข้าร่วมในการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญทุกครั้งนะ
ครับ  เพราะทางสภาเทศบาลต าบลส าราญมีปัญหาหรือข้อสงสัยในส่วน
ไหนกองไหนจะได้สอบถามได้ทันที  และในครั้งนี้ผมก็ขอขอบคุณทุก ๆ 
ท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมในคราวนี้ได้ส าเร็จลุล่วง  ไปด้วยดี   
ผมขอขอบคุณอีกครั้งครับ  ขอปิดประชุมครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 (ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
      (นายสมเดช    ค าหอม) 
        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าราญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๖- 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
                        (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ                                                    
                                ( นายธีระศักดิ์  ยาวะโนภาส ) 

                                 
  

                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 
   ( นายสมยศ   ศรีวิเศษ) 
 
 

                       (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการ                 
   ( นายศุภชัย  ศรีวิเศษ) 
 

 
- รายงานประชุมครั้งนี้  สภาเทศบาลต าบลส าราญได้รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔   
   ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  
 
 
 
                        (ลงชื่อ)                                                                                                       
                                       ( นายสุระศักดิ์     สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ) 
                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 
 


