
    
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งท่ี 2/2561 
วันพุธที่  15  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 
*************************************** 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายประสงค์   จันต๊ะกอง ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภ ี
๒.  นายปิยะ  ทรงสุภา  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๓.  นายพิชัย    อินต๊ะ  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๔.  นางศรีนวล  สุภาวัฒน ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๕.  นายวิรัตน ์  ปัญเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
6.  นายนิกร  จันต๊ะก๋อง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี   
7.  นายสมพล  ศรีฝั้น  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
8. นายสมศักดิ์  ปัญเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
9. นายกฤศ  แก้วมา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๑0. นายวิทยา  เมืองลือ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 

          พ้นสมาชิกภาพ 
1. นายสมบูรณ์  บุญชู  เสียชีวิต 
2. นายปริญญา  ศิริอ้าย  ลาออก 

ขาด -ไม่มี- 
ลา -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสัญญา  พรหมศาสตร์  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสารภ ี
๒. นายศุภกร  สุวรรณมณ ี  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
3. นางเตือนใจ  สุรินทรามนต์  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
4. นายปริญญา  ศิริอ้าย   ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
5. นายวิโรจน์  เลาหกุล   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
6. นายอภิชาติ   เทพชา   ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสารภี 
7. นางขนิษฐา  พุ่มประทีป  ต าแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. นายนิพนธ์    กันทาใจ   ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง 
9. นางสาวปารชญา มาแก้ว   ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง 
10. นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา  ต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา 
11.สิบเอกวิมล  รู้ท านอง   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  
12. นางสาวพัชรินทร์ เรือนชื่น   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม     -ไม่มี- 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

  เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิชัย  อินต๊ะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี ได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสารภี อยู่ในต าแหน่งจ านวน ๑0 คน เข้าร่วมประชุม 10 คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุมและเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  - สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี ท่านนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลฯ           คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                         วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สาม 

ครั้งที่ 2/๒๕61 กระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ  
สมัยทีส่าม ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2561 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ            สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  

ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้ส าเนาให้ท่านสมาชิกฯล่วงหน้าไปแล้ว ทุกหน้า         
ทุกตัวอักษรว่ามีข้อความใดที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากที่ประชุมไม่มี
ผู้ใดจะแก้ไขข้อความในบันทึกประชุมครั้งที่ผ่านมา กระผมใคร่ขอมติ        
ที่ประชุมแห่งนี้ว่า ท่านผู้ใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 
ที่ผ่านมา โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 9 ท่าน) ท่านผู้ใดไม่รับรองรายงาน
การประชุม โปรดยกมือครับ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภี สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 1/๒๕61  
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

    1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี3... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติที่เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

(๓.1) ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 วาระท่ี ๑ (ขั้นรับหลักการ)  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง -ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีเสนอญัตติ เรื่อง  
ประธานสภาเทศบาลฯ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) โดยเสนอหลักการและเหตุผลประกอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี ขอเรียนเชิญครับ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี   ข้าพเจ้า นายสัญญา  พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีต าบลสารภี 

ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีพิจารณา 
ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ข้อกฎหมาย 
   ๑.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

    ข้อ ๒๓  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  
                                         วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร 

ท้องถิ่น   เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณ
ยอดใดเป็นเงินงบประมาณประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม 
และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง
หนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
 ข้อ  ๒๕  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภา
ท้องถิ่น  และการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจ
อนุมัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละรูปแบบ 

  ๒.๒  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔๕  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

 

ข้อ47... 



-4- 

ข้อ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่... 

   นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ชี้แจงรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบลสารภี เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมทราบ (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.1) 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลสารภี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลสารภีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสารภีจึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 60,776,992.52 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม จ านวน 30,957,559.33 บาท 
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 14,695,051.59บาท 
  1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 

266,000.00 บาท 
  1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 6 โครงการ รวม 9,339,850.00 บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 465,500.00 บาท 

   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 (1) รายรับจริง จ านวน 36,721,234.57 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร     จ านวน        3,806,551.10 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน           126,159.30 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน           265,702.09 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน                   0.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน            35,070.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน    จ านวน                   0.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน     15,387,505.08 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน     17,100,247.00 บาท 

(2)เงินอุดหนุน... 
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 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน            83,370.06 บาท 
 (3) รายจ่ายจริง  จ านวน 24,880,161.97 บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง            จ านวน        9,523,570.13 บาท 
งบบุคลากร     จ านวน        8,917,777.20 บาท 
งบด าเนินงาน     จ านวน         4,752,601.29 บาท 
งบลงทุน     จ านวน            299,180.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น     จ านวน                     0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน     จ านวน         1,387,033.35 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 74,106.72 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม    จ านวน 67,800.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน        0.00 บาท 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 
รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 4,622,837.30 4,458,000.00 4,697,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ

ใบอนุญาต 
327,744.00 256,200.00 202,200.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 429,297.52 400,000.00 420,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 138,010.00 100,300.00 40,600.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,500.00 3,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,517,888.82 5,216,000.00 5,362,800.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

     หมวดภาษีจัดสรร 20,518,824.83 21,340,500.00 22,092,200.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลจดัเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
20,518,824.83 21,340,500.00 22,092,200.00 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,125,420.00 24,573,500.00 22,800,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
20,125,420.00 24,573,500.00 22,800,000.00 

รวม 46,162,133.65 51,130,000.00 50,255,000.00 

 
ค าแถลงงบประมาณ... 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 12,547,270.69 14,594,069.00 16,788,580.00 
  งบบุคลากร 12,195,344.00 14,220,720.00 15,219,660.00 
  งบด าเนินงาน 9,733,233.46 14,224,715.00 11,993,134.00 
  งบลงทุน 9,958,439.00 6,219,563.00 5,895,626.00 
  งบเงินอุดหนุน 410,360.00 1,870,933.00 358,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 44,844,637.15 51,130,000.00 50,255,000.00 
รวม 44,844,637.15 51,130,000.00 50,255,000.00 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของเทศบาลต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,636,221 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,753,075 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 1,123,724 
   แผนงานสาธารณสุข 2,968,540 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 310,840 
   แผนงานเคหะและชุมชน 5,895,020 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 499,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,280,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 16,788,580 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 50,255,000 

 และเนื่องจากกระผมได้ตรวจสอบร่างเทศบัญญัติแล้วพบว่ามีการพิมพ์
ข้อความผิดพลาดไป หน้า 103 ค่าอาหารเสริมนม จึงขอแก้ไขจากจ านวน
นักเรียน 75 คน เป็น จ านวนนักเรียน 70 คน ครับ 

ในโอกาสนี้... 
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ในโอกาสนี้จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลสารภีได้โปรดพิจารณา
ต่อไป 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้แล้ว  

ต่อไปเป็นการปรึกษาหารือในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯและลงมติว่าจะ
รับหลักการหรือไม่ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอได้โปรดยกมือครับ เชิญ
คุณสมศักดิ์ ปัญเจริญ  ครับ 

นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ กระผม นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี เขต 2 กระผมเห็นว่าในหลักการและ

เหตุผลของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ได้เสนอร่างงบประมาณได้ครอบคลุมภารกิจตามสถานการณ์คลัง  
ที่มีอยู่และมีความเหมาะสม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญ คุณวิทยา เมืองลือ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   

นายวิทยา เมืองลือ  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายวิทยา เมืองลือ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี เขต 1 ส าหรับเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 มีการตั้งประมาณการรายรับลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดหมาย
ว่าคณะผู้บริหารจะได้น างบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไปบริหารจัดการตาม
โครงการต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพ เพ่ือผลประโยชน์ของเทศบาล
และประชาชนต าบลสารภี ขอบคุณครับ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ เมื่อไม่มีสมาชิกอภิปรายอีก 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กระผมขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม่ โดยขณะนี้
มีสมาชิกฯอยู่ในต าแหน่ง จ านวน ๑0 ท่านมีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม ๑0 
ท่าน ต่อไปผมจะขอมติในท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบในหลักการแห่งร่าง 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 9 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
(ไม่มี) 

เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ
ดังกล่าวนะครับ  

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

พักรับประทาน... 
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**พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที** 

เริ่มประชุม(ต่อ) เวลา ๑0.45 น. 

นายพิชัย  อินต๊ะ               - เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เข้าห้องประชุมพร้อมกันครับ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

(๓.2) ญัตติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๑๐๕ บัญญัติว่า สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆ 

(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเป็นคณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน 
เจ็ดคน วิธีการเลือกคณะกรรมการให้สมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ชื่อสมาชิกสภา ในกรณีสมาชิกสภาเป็นผู้เสนอต้องสมาชิกสภารับรอง     
ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

ขอที่ประชุมได้พิจารณาว่าสมควรก าหนดจ านวนผู้ที่เหมาะสมเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนกี่คน   
เชิญครับ 

นายปิยะ ทรงสุภา -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ กระผม นายปิยะ ทรงสุภา  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี เขต 1 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการ   

แปรญัตติฯ จ านวน ๕ คน ครับ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาลฯ           (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ คน คือ  ๑. นายพิชัย   อินต๊ะ 
                                                                            ๒. นายวิทยา  เมืองลือ) 

    -มีสมาชิกสภาฯรับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอจ านวน 
                                          คณะกรรมการแปรญัตติฯเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี 

กระผมจะได้ขอมติที่ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในต าแหน่ง จ านวน 
๑0 ท่าน มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม ๑0 ท่าน ต่อไปผมจะขอมติในที่ประชุม 
ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 5 คน 
โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 9 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
(ไม่มี) 

เป็นอันว่า... 
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เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบให้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ จ านวน 5 คนนะครับ 

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ จ านวน 5 คน  
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ล าดับต่อไป จะด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาเทศบาลฯ จ านวน ๕ ท่าน ขอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี คนที่ ๑  
เชิญครับ 

นางศรีนวล สุภาวัฒน์  -ดิฉัน ขอเสนอ นายสมพล ศรีฝั้น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ           คนที่ ๑ ค่ะ  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาลฯ          (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ คน คือ ๑.นายกฤศ    แก้วมา 
                                                                           ๒.นายนิกร    จันต๊ะก๋อง) 

    -ขอที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 เชิญครับ 

นายสมพล ศรีฝั้น  -กระผม ขอเสนอ นายกฤศ แก้วมา เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ              แปรญัตติฯ คนที่ ๒ ครับ     

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาลฯ           (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ คน คือ ๑.นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ 
                                                                           ๒.นางศรีนวล  สุภาวฒัน์) 

    -ขอที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 เชิญครับ 

นายพิชัย อินต๊ะ   -กระผม ขอเสนอ นางศรีนวล สุภาวัฒน ์เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ          แปรญัตติฯ คนที่ ๓ ครับ  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาลฯ           (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ คน คือ ๑.นายสมพล    ศรีฝั้น 
                                                                            ๒.นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ) 

    -ขอที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 เชิญครับ 

นายวิรัตน์ ปัญเจริญ  -กระผม ขอเสนอ นายนิกร จันต๊ะก๋อง เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ          แปรญัตติฯ คนที่ 4 ครับ 
 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาลฯ           (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ คน คือ  ๑.นายกฤศ   แก้วมา 
                                                                            ๒.นายวิทยา  เมืองลือ) 

    -ขอที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 เชิญครับ 

นายกฤศ แก้วมา   -กระผม ขอเสนอ นายวิทยา เมืองลือ เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ          แปรญัตติฯ คนที่ 5 ครับ  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาลฯ           (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ คน คือ ๑.นายสมศักดิ์  ปัญเจริญ 
                                                                            ๒.นายปิยะ ทรงสุภา) 

    -บัดนี้ ที่ประชุมฯได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการ 
    แปรญัตติฯ ครบ ๕ ท่านแล้ว ขอประกาศว่า สมาชิกสภาฯซึ่งได้รับการ 

คัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ได้แก่ 
๑. นายสมพล ศรีฝั้น     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 
๒. นายกฤศ  แก้วมา      เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 
๓. นางศรีนวล สุภาวัฒน์    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 
๔. นายนิกร จันต๊ะก๋อง      เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔ 
๕. นายวิทยา เมืองลือ     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๕ 

                                      และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ 
วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น วรรคสอง       
ให้คณะกรรมการสภาคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการ
จากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ   

ดังนั้น  กระผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯได้นัดหมาย
คณะกรรมการแปรญัตติเ พ่ือประชุมคัดเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการ ขอเรียนเชิญครับ 

นายพิชัย  อินต๊ะ   -กระผมขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติฯทุกท่าน ในวันที่  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ๑5 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาล 
                                          ต าบลสารภีครับ  

คณะกรรมการแปรญัตติฯ -รับทราบ  
 

************พักรับประทานอาหารกลางวัน********* 

เริ่มประชุม(ต่อ) 
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เริ่มประชุม(ต่อ) เวลา ๑3.00 น. 

นายพิชัย  อินต๊ะ               - เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เข้าห้องประชุมพร้อมกันครับ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

(๓.3) ญัตติ การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ           สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย... 

 ข้อ  ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ 
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น 
อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือ        
ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง 
รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นโดยปกติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 -ต่อไปเป็นการพิจารณาก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ 
 ขอเชิญสมาชิกเสนอก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ   ขอเชิญครับ 

นายนิกร จันต๊ะก๋อง  -กระผม ขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ             แปรญัตติฯ ตั้งแต่ วันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕61 ตั้งแต่เวลา  

08.3๐ -16.30 น. จนถึง วนัที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕61 ตั้งแตเ่วลา 08.3๐ 
– 16.30 น. รวม 3 วัน ณ หอ้งประชุมส านักงานเทศบาลต าบลสารภี 
ครับ 

 
นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาลฯ           (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ คน คือ  ๑.นายกฤศ  แก้วมา 
                                                                            ๒.นางศรีนวล สุภาวฒัน์) 
 

มีสมาชิกสภา... 
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    -มีสมาชิกสภาฯรับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอระยะเวลา 
                                         เสนอค าแปรญัตติเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี กระผมจะได้ขอมต ิ
                                         ที่ประชุมฯ ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในต าแหน่ง จ านวน ๑0 ท่าน 

 มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม ๑0 ท่าน ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕61 
ตั้งแต่เวลา 08.3๐ -16.30 น. จนถึง วันที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕61 ตั้งแต่
เวลา 08.3๐ – 16.30 น. รวม 3 วัน ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลสารภี โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 9 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบ  
โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

เป็น อันว่ าสภาแห่ งนี้ เห็นชอบ ในก าหนดระยะเวลาเสนอ          
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวนะครับ 

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ วันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕61 ตั้งแต่เวลา 
08.3๐ -16.30 น. จนถึง วันที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕62 ตั้งแต่เวลา 
08.3๐ – 16.30 น. รวม 3 วัน ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลสารภี 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔                 เรื่องอ่ืนๆ  

(4.1) ญัตติ เรื่อง รายงานสถานะการคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2561 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติในเรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาลฯ           ต่อสภาเทศบาลต าบลสารภีเพ่ือรายงานการสถานะการคลัง  

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง
ให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายสัญญา พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลสารภี 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี     ได้รายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561                      

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบ ดังต่อไปนี้ 
 
 

งบทดลอง... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ           -รับทราบ 
นายประสงค์  จันต๊ะกอง    -  ล าดับต่อไปเป็นวาระเรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีครับ 

(4.2) ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 
5,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 3,500,000 บาท 

นายสัญญา พรหมศาสตร์ -ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ 

รถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 5,000 
ลิตร ชนิด 6 ล้อ จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 3,500,000 บาท ในครั้งการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 
วันที่ 27 กันยายน 2559 ซึ่งสภาฯมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และ
อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    
ในรายการดังกล่าวไว้ในการประชุมคราวเดียวกัน ต่อมาเมื่อมีการประกาศ
ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงดังกล่าว ได้มีการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของรถยนต์ดับเพลิง คณะกรรมการประมูล
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์จึงได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ครั้ งที่ 2 และ   
เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 และแจ้งให้งานพัสดุ 
กองคลัง ด าเนินการจัดซื้อฯตามระเบียบ แต่เนื่องจากอยู่ในห้วงระยะเวลา
ที่ต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ต่อมา คณะกรรมการฯได้พิจารณาร่างขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและก าหนดราคากลาง โดยมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมคุณลักษณะเฉพาะบางรายการ และขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯ
พิจ ารณา เปลี่ ยนแปลงค า ชี้ แ จ ง  ต ามหนั ง สื อส านั กปลั ด  ที่  ช ม 
56101/215 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ เนื่องจากกระผมได้   
เข้าร่วมรับฟังการประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีข้อเสนอแนะแนวทาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงว่า ในการประมาณการคุณลักษณะของ
รถยนต์ดับเพลิงควรจะประมาณการแยกส่วน อาทิ ส่วนหัวรถ ส่วนตัวรถ
และส่วนเครื่องยนต์เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ กระผมจึงได้สั่ง
การให้ชะลอการจัดซื้อไว้ก่อน จนกระทั่งปัจจุบันใกล้จะหมดปีงบประมาณ
แล้วจึงไม่อาจด าเนินการจัดซื้อได้ทัน กระผมจึงขอยกเลิกการกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือจัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร ชนิด 
6 ล้อ จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 3,500,000 บาท เพ่ือให้งบประมาณ
ดังกล่าวตกเป็นเงินสะสมตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

ที่ประชุม... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ           -รับทราบ 
นายประสงค์  จันต๊ะกอง    -  ล าดับต่อไปเป็นวาระเรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
 

(4.3) ญัตติ เรื่อง สอบถามความคืบหน้าในการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้
ใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายปิยะ ทรงสุภา -กระผม นายปิยะ ทรงสุภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเรียนสอบถามท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี เกี่ยวกับความคืบหน้า  

ในการด าเนินโครงการที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างใด หรือไม่ และได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไปทั้งหมดแล้วหรือไม่ครับ 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง -เชิญ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้ตอบข้อซักถามครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสัญญา พรหมศาสตร์ -ส าหรับโครงการก่อสร้างที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี งบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 11 โครงการ นั้น ได้ด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยมีการก่อหนี้ผูกพันแล้วจ านวน 10 โครงการ แต่โครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.พร้อมปรับปรุงทางเชื่อมบ้าน นายปราการ 
ค าปวน หมู่ที่  4 งบประมาณ 600 ,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)          
มีผู้ชนะการสอบราคาในโครงการดังกล่าว แต่มาท าสัญญาไม่ทันตาม
ก าหนดระยะเวลาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/        
ว 2060 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า ที่ก าหนดให้ว่าขยายระยะเวลาการก่อหนี้
ผูกพัน ถึง 30 มิถุนายน 2561 จึงท าให้โครงการดังกล่าวตกไป ครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ           -รับทราบ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง    -  มีท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไมห่ากไม่มี วันนี้ก็ได้ประชุมครบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว และจะมีร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ใน
การพัฒนาต าบลสารภีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ กระผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน       
ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ขอขอบคุณ ขอปิดการประชุมครับ 

ปิดการประชุมเวลา  ๑4.40   น. 
 

ลงชื่อ              พิชัย อินต๊ะ                       ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายพิชัย อินต๊ะ) 

                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 



สามัญ 
สาม                  3               2561                          27 สิงหาคม 2561 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี  
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561 แล้ว เมื่อวันที่   15   สิงหาคม 2561  

เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงนามไว้ 
 

ศรีนวล สุภาวัฒน ์
 (นางศรีนวล สุภาวัฒน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

วิรัตน์ ปัญเจริญ 
 (นายวิรัตน์  ปัญเจริญ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นิกร จันต๊ะก๋อง 
 (นายนิกร  จันต๊ะก๋อง) 

เลขานุการ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลสารภี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย.........................
สมัยที่ ................. ครั้งที่......................./....................... เมื่อวันที่ .......................................... ............................ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 
  (ลงชื่อ)                        ประสงค์ จันต๊ะกอง 

(นายประสงค์ จันต๊ะกอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 

  
 
 
 
 
 


