
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมัยวิสามัญ สมัยทีส่าม ครั้งที่ ๑/๒๕61 

วันศุกร์ที ่14 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑.  นายประสงค์   จันต๊ะกอง ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
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.  นายสมศักดิ ์  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. นายวิโรจน ์  เลาหกุล   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
6. นางขนิษฐา  พุ่มประทีป  ต าแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นายนิพนธ์    กันทาใจ   ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง 
8. นางสาวปารชญา มาแก้ว   ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง 
9. นางสาวพลับพลึง  ไชยเมธา  ต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา 
10. นางสาวพัชรินทร์ เรือนชื่น   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายอภิชาติ  เทพชา   ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสารภี 
2. สิบเอกวิมล  รู้ท านอง   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
  

/เริ่มประชุม….. 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

  เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิชัย  อินต๊ะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี ได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาล
อยู่ในต าแหน่ง ๑0 คน เข้าร่วมประชุม 10 คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้อง
ประชุมและเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  - สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลฯ           คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                        วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
                                        ครั้งที่ 1/๒๕61 ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
                                        กระผมขอเชิญเลขานุการสภาฯอ่านประกาศอ าเภอสารภี 

นายพิชัย  อินต๊ะ    (อ่านประกาศอ าเภอสารภี) 
เลขานุการสภาฯ 

ประกาศอ าเภอสารภี 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 

................................................ 
  ด้วยประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี ขออนุมัติเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี       
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รวมทั้งพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาลต าบลสารภี ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 
2561 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4120/๒๕59 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559       
เรื่อง การมอบอ านาจให้นายอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 จนถึงวันที่       
28 กันยายน 2561 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  5 เดือน  กันยายน พ.ศ.  ๒๕61 
สุภาพรรณ บุญถนอม 

 (นางสุภาพรรณ บุญถนอม) 
  นายอ าเภอสารภี 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง       -กระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ      
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

     -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ  
สมัยที ่3 ครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2561 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ            สมัยสามัญ สมัยที ่3 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561  

ครั้งที่ผ่านมา ซึ่ งได้ส าเนาให้ท่านสมาชิกฯล่วงหน้าไปแล้ว ทุกหน้า         
ทุกตัวอักษรว่ามีข้อความใดที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากที่ประชุมไม่มี
ผู้ใดจะแก้ไขข้อความในบันทึกประชุมครั้งที่ผ่านมา กระผมใคร่ขอมติ        
ที่ประชุมแห่งนี้ว่า ท่านผู้ใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 
ที่ผ่านมา โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 9 ท่าน) ท่านผู้ใดไม่รับรองรายงาน
การประชุม โปรดยกมือครับ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภี สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3/๒๕61  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

    1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติที่เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ในโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.พร้อมปรับปรุงทางเชื่อมบ้านนายปราการ ค าปวน หมู่ที่ 4 
งบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง -ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสารภีไดเ้สนอญัตติขอความเห็นชอบยกเลิก 
ประธานสภาเทศบาลฯ  การใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. 25561 ในโครงการก่อสร้าง 

ท่อลอดเหลี่ยมคสล.พร้อมปรับปรุงทางเชื่อมบ้านนายปราการ ค าปวน    
หมู่ที่  4 งบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)  จึงขอเชิญ     
ท่านนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
 
 
 
 

นายสัญญา... 
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นายสัญญา พรหมศาสตร์ -ด้วย กองช่าง ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56103/460 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.พร้อม
ปรับปรุงทางเชื่อมบ้านนายปราการ ค าปวน หมู่ที่  4 งบประมาณ 
600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ตามที่สภาเทศบาลต าบลสารภี        
ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการดังกล่าว ในครั้งการประชุมสภา
เทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้ชนะการสอบราคา แต่มาท า
สัญญาไม่ทันตามก าหนดระยะเวลาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2060 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ       
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า ที่ก าหนดว่า ให้ขยาย
ระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน ถึง 30 มิถุนายน 2561 จึงท าให้โครงการ
ดังกล่าว ตกไป  

ดังนั้น กระผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้ร่วมกัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการ
ดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปรายเพ่ิมเติม 

อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผู้ ใดอภิปรายหรือซักถาม กระผมจะขอมติ          
ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ยกเลิกมติที่สภาฯได้อนุมัติให้      
ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.พร้อมปรับปรุง    
ทางเชื่อมบ้านนายปราการ ค าปวน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 600 ,000 บาท 
(หกแสนบาทถ้วน) ในครั้งการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์  2561       
โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 9 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
(ไม่มี)  

 เป็น อันว่ า สภาแห่งนี้ อนุมัติ ให้ยกเลิกมติที่สภาฯได้อนุมัติ          
ให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการดังกล่าวนะครับ 

มติที่ประชุมฯ -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้ยกเลิกมติที่สภาฯได้อนุมัติให้       
ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.พร้อมปรับปรุง    
ทางเชื่อมบ้านนายปราการ ค าปวน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 600 ,000 
บาท (หกแสนบาทถ้วน) ในครั้งการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561       
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์ จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2ญัตติเรื่อง... 
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3.2 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับการบริจาคครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโทรศัพท์มือถือ 
ยี่ห้อ iPhone5 จ านวน 1 เครื่อง 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ             รับการบริจาคครุภัณฑ์รายการ เครื่องโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone5 

จ านวน 1 เครื่อง  จึ งขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย งานพัสดุ กองคลัง ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56102/1104 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบลสารภีพิจารณา

ให้ความเห็นชอบกรณีได้รับบริจาคครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ จาก      
นายอภิชาติ เทพชา ได้แก่ เครื่องโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone5 16GB 
Black จ านวน 1 เครื่อง ให้กับส านักปลัดเทศบาลต าบลสารภี เพ่ือไว้ใช้
ประโยชน์ในราชการต่อไป นั้น เจ้าหน้าที่ตรวจรับครุภัณฑ์ดังกล่าว         
ได้รายงานว่า ครุภัณฑ์ยังสามารถใช้งานได้ ไม่ มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน
และเห็นสมควรรับไว้ใช้ประโยชน์ในงานของส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี  

  ข้อกฎหมาย  
เนื่องด้วยปัจจุบันการรับบริจาคพัสดุครุภัณฑ์ยังไม่ปรากฏว่ามีแนวทาง
ก าหนดไว้ในพ.ร.บ.ระเบียบ กฎกระทรวง หรือประกาศ ตลอดจนหนังสือ
สั่งการใดๆ จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 5 “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ที่ก าหนดไว้  ในหนังสือสั่ งการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ หรือจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้ต่างประเทศ    
ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น     
ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น 
การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้และไม่มี
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้
ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน
หมวดนี้  เพ่ือสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในบทเฉพาะกาล มาตรา 122 ก าหนดไว้ว่าให้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบ 
 
 

ส านักนายกรัฐมนตรี... 
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ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนด
ใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย   
การพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้ง มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่ ว ย ง านของรั ฐ  ยั ง ค ง ใช้ บั ง คั บ ได้ ต่ อ ไป เท่ าที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง                
กับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่อง
นั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้ร่วมกัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขอความเห็นชอบรับการบริจาคครุภัณฑ์ รายการ  

เครื่องโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone5 จ านวน 1 เครื่อง                    
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในที่ประชุม 10 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอ

มติในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบรับการบริจาคครุภัณฑ์ รายการ เครื่อง
โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone5 จ านวน 1 เครื่อง โปรดยกมือครับ         
(มีผู้ยกมือ 9 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบรับการบริจาคครุภัณฑ์รายการ
ดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับการบริจาคครุภัณฑ์ รายการเครื่อง
โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone5 จ านวน 1 เครื่อง 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 3 รายการ 

 

3.3.1ครุภัณฑ์... 



-7- 

3.3.1 ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาดท่อดูด-ท่อส่ง 8 นิ้ว เครื่องยนต์
ดีเซล แบบเทรลเลอร์ลากจูง จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 457,425 บาท รวมงบประมาณ 914,850 บาท 
(เก้าแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีไดเ้สนอญัตติขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงิน  
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ในรายการครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ า

แบบหอยโข่ง ขนาดท่อดูด-ท่อส่ง 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล แบบเทรลเลอร์
ลากจูง จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 457,425 บาท รวมงบประมาณ 
914,850 บาท (เก้าแสนหนึ่ งหมื่นสี่ พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)          
จึงขอเชิญทา่นนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ด้วย ส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ที่ ชม 56101/1406 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 รายงานว่า ตามที่

ส านักปลัดได้ด าเนินการโอนและกันเงินงบประมาณเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งเป็นรายการ
ใหม่ ในโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดเครื่องยนต์ดี เซล จ านวน 
914,850 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 457,425 บาท ในครั้งการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่  27 
กันยายน 2560 ต่อมา งานพัสดุ กองคลัง ได้ด าเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการ
พิจารณา งานพัสดุ กองคลัง จึงขอให้คณะกรรมการจัดท าร่างขอบข่ายงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะและก าหนดราคากลางพิจารณาทบทวน
ขอบข่ายงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และก าหนดราคากลาง
ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ในการด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วย    
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E bidding จึงท าให้ครุภัณฑ์ดังกล่าว     
ไม่สามารถด าเนินการจัดหาและยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในการนี้ ส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี 
ยังมีความต้องการใช้ครุภัณฑ์และงบประมาณดังกล่าว เนื่องจากพ้ืนที่เขต
เทศบาลต าบลสารภี  ในห้วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ของทุกปี         
สภาพอากาศจะมีความแห้งแล้ง ซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงและ
สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีเครื่องสูบน้ า
ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล แบบหอยโข่ง ขนาดท่อดูด-ท่อส่ง 8 นิ้ว เครื่องยนต์
ดีเซลแบบเทเลอร์ลากจูง เพ่ือเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง       
ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ต าบลสารภี จึงมีความจ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลากันเงินออกไปอีก 

 
ข้อกฎหมาย... 
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    ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  
ข้อ 59 วรรคสอง  
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีกไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น..  

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามที่นายกเทศมนตรี ได้ชี้ แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว     
มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 10 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาดท่อดูด-ท่อส่ง 8 นิ้ว เครื่องยนต์
ดีเซล แบบเทรลเลอร์ลากจูง จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 457,425 บาท รวม
งบประมาณ 914,850 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 9 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ (ไม่มี)  
 เป็นอันว่า สภาแห่งนี้อนุมัติให้ขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในรายการดังกล่าวนะครับ 

มติที่ประชุมฯ -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง    
สูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาดท่อดูด-ท่อส่ง 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล แบบ
เทรลเลอร์ลากจู ง  จ านวน 2 เครื่ อง  ๆ ละ 457,425 บาท           
รวมงบประมาณ 914,850 บาท (เก้าแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันแปดร้อย   
ห้าสิบบาทถ้วน) 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์ จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

 
3.3.2โครงการ... 
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3.3.2 โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองพญาค า (หน้าบ้าน    
นายสวาท สุรินทร์) หมู่ที่ 6 งบประมาณ 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีไดเ้สนอญัตติขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงิน  
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ในโครงการก่อสร้างวางท่อ

คอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองพญาค า (หน้าบ้านนายสวาท สุรินทร์) หมู่ที่ 6 
งบประมาณ 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)    
จึงขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ด้วย กองช่าง ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ชม 56103/437 ลงวันที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี 22 สิงหาคม 2561 ขอขยายระยะเวลากันเงินโครงการก่อสร้างวางท่อ

คอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองพญาค า (หน้าบ้านนายสวาท สุรินทร์) หมู่ที่ 
6 งบประมาณ 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
ซึ่งได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ในครั้งการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ต่อมา ได้ด าเนินการ    
ก่อหนี้ผูกพัน ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 
2561 ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างยังท างานไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถเบิกจ่าย
ค่าจ้างให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ขอขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ต่อสภาเทศบาลต าบลสารภี 

    ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  
ข้อ 57  วรรคสอง 
 หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามที่นายกเทศมนตรี ได้ชี้ แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว     
มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 10 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการ
ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองพญาค า (หน้าบ้านนายสวาท 
สุรินทร์) หมู่ที่ 6 งบประมาณ 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสน   
แปดหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 9 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ (ไม่มี)  
 เป็นอันว่า สภาแห่งนี้อนุมัติให้ขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในโครงการดังกล่าวนะครับ 

มติที่ประชุมฯ -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองพญาค า (หน้าบ้านนายสวาท สุรินทร์)   
หมู่ที่ 6 งบประมาณ 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหม่ืน
บาทถ้วน) 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์ จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.3.3 โครงการก่อสร้างเมรุสุสานป่าช้าป่าไม้แดง ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 1,128,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีไดเ้สนอญัตติขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงิน  
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ในโครงการก่อสร้างเมรุสุสาน

ป่าช้าป่าไม้แดง ต าบลชมภู อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
1,128,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)        
จึงขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ด้วย กองช่าง ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ชม 56103/437 ลงวันที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี 22 สิงหาคม 2561 ขอขยายระยะเวลากันเงินโครงการก่อสร้างเมรุสุสาน

ป่าช้า  ป่าไม้แดง ต าบลชมภู อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
1,128,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
ในครั้งการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ต่อมา ได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ตามสัญญาจ้างเลขที่ 19/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561     
ซ่ึงขณะนี้ผู้รับจ้างยังท างานไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายค่าจ้าง   
ให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ จึงมีความจ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ต่อสภาเทศบาลต าบลสารภี 

ข้อกฎหมาย... 
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    ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  
ข้อ 57  วรรคสอง 
 หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามที่นายกเทศมนตรี ได้ชี้ แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว     
มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในที่ประชุม 10 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอ

มติในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โครงการก่อสร้างเมรุสุสานป่าช้าป่าไม้แดง ต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 1,128,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน   
สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 9 ท่าน) ท่านใด   
ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)  

 เป็นอันว่า สภาแห่งนี้อนุมัติให้ขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในโครงการดังกล่าวนะครับ 

มติที่ประชุมฯ -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างเมรุสุสาน
ป่าช้าป่าไม้แดง ต าบลชมภู อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
1,128,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์ จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

 

***พัก 10 นาที** 

เริ่มประชุม(ต่อ)... 
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เริ่มประชุม(ต่อ) เวลา ๑0.45 น. 

นายพิชัย  อินต๊ะ               - เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เข้าห้องประชุมพร้อมกันครับ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

3.4 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 4 
รายการ 
   3.4.1 ครุภัณฑ์ตู้ เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน ขนาด 10 ตู้  จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 79,000 บาท (เจ็ดหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีไดเ้สนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรายการครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารชนิด 

รางเลื่อน ขนาด 10 ตู้  จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 79,000 บาท       
(เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จึงขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้
ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 
นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ด้วย กองคลัง ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ชม 56102/95 ลงวันที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 รายงานว่า ตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน ขนาด 10 ตู้ 
จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 79,000 บาท แต่เนื่องด้วยกองคลังยังไม่ได้  
ท าการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพราะสถานที่ที่จะน าครุภัณฑ์ไปติดตั้งไว้   
ยังไม่เรียบร้อย จึงมีความจ าเป็นต้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  
ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามที่นายกเทศมนตรี ได้ชี้ แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถาม
และอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในที่ประชุม 10 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติ

ในที่ประชุมว่าท่ านใดเห็นชอบว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรายการครุภัณฑ์ตู้
เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน ขนาด 10 ตู้ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 
79,000 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 9 
ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)  
 เป็นอันว่า สภาแห่งนี้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรายการดังกล่าวนะครับ 

มติที่ประชุมฯ -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรายการครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน 
ขนาด 10 ตู้ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 79,000 บาท (เจ็ดหม่ืน    
เก้าพันบาทถ้วน) 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์ จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.4.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านช่างเคิ่ง  หมู่ที่  4 
งบประมาณ 953,500 บาท (เก้าแสนห้าหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีไดเ้สนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 953,500 บาท (เก้าแสน   
ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) จึงขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี   
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ด้วย กองช่าง ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ชม 56103/450 ลงวันที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี 29 สิงหาคม 2561 รายงานว่า ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า   
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่  4 งบประมาณ 
953,500 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) แตเ่นื่องจาก 

 
ระบบประปา... 
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ระบบประปาหมู่บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 อยู่ระหว่างกระบวนการด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 จึงไม่สามารถด าเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  
ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามที่นายกเทศมนตรี ได้ชี้ แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถาม
และอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในที่ประชุม 10 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติ

ในที่ประชุมว่าท่ านใดเห็นชอบว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 953,500 
บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 
9 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)  
 เป็นอันว่า สภาแห่งนี้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการดังกล่าวนะครับ 

มติที่ประชุมฯ -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 953,500 บาท (เก้าแสนห้าหม่ืน
สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์ จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.4.3โครงการ... 
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3.4.3 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมราวกันตกฝั่งตะวันตกล าเหมือง  
พญาค า (ถนนหลังสนามกีฬาหลวงค า) หมู่ที่ 6 งบประมาณ 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท
ถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีไดเ้สนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อม

ราวกันตกฝั่งตะวันตกล าเหมืองพญาค า (ถนนหลังสนามกีฬาหลวงค า)    
หมู่ที่ 6 งบประมาณ 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
จึงขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ด้วย กองช่าง ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ชม 56103/450 ลงวันที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 รายงานว่า ตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้า งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมราวกันตกฝั่งตะวันตกล าเหมือง    
พญาค า (ถนนหลังสนามกีฬาหลวงค า) หมู่ที่ 6 งบประมาณ 2,100,000 
บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการ
ด าเนินการจัดท าราคากลาง จึงไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  
ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามที่นายกเทศมนตรี ได้ชี้ แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถาม
และอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 10 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการก่อสร้าง
ก าแพงกันดินพร้อมราวกันตกฝั่งตะวันตกล าเหมืองพญาค า (ถนนหลังสนาม
กีฬาหลวงค า)  หมู่ที่ 6 งบประมาณ 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสน
บาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 9 ท่าน) ท่านใดไม่ เห็นชอบ      
โปรดยกมือครับ (ไม่มี)  
 เป็นอันว่า สภาแห่งนี้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการดังกล่าวนะครับ 

มติที่ประชุมฯ -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมราว
กันตกฝั่งตะวันตกล าเหมืองพญาค า (ถนนหลังสนามกีฬาหลวงค า)     
หมู่ที่ 6 งบประมาณ 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์ จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.4.4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส านักงานเทศบาลต าบลสารภี งบประมาณ 
405,000 บาท (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีไดเ้สนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ส านักงานเทศบาลต าบลสารภี งบประมาณ 405,000 บาท (สี่แสนห้าพัน
บาทถ้วน) จึงขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้ชี้แจงรายละเอียด
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ด้วย กองช่าง ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ชม 56103/450 ลงวันที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี 29 สิงหาคม 2561 รายงานว่า ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า   
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส านักงานเทศบาลต าบลสารภี   ง บประมาณ 
405,000 บาท (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน) แต่ เนื่องจากอยู่ระหว่าง
กระบวนการด าเนินการจัดท าราคากลาง จึงไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ข้อกฎหมาย... 
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ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  
ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามที่นายกเทศมนตรี ได้ชี้ แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถาม
และอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 10 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส านักงานเทศบาลต าบลสารภี  ง บประมาณ 
405,000 บาท (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 9 
ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)  

 เป็นอันว่า สภาแห่งนี้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการดังกล่าวนะครับ 

มติที่ประชุมฯ -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส านักงาน
เทศบาลต าบลสารภี  งบประมาณ 405,000 บาท (สี่แสนห้าพัน    
บาทถ้วน) 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์ จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี4... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -บัดนีท้ี่ประชุมก็ได้มีข้อน าเสนอ ข้อหารือ มาพอสมควรแล้ว  
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีท่านใดมีเรื่องเสนอต่อไปอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายสัญญา พรหมศาสตร์ -กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบครับ เนื่องจากนายอภิชาติ เทพชา  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ปลัดเทศบาลต าบลสารภี จะได้โอนย้ายไปรับราชการที่เทศบาลต าบล 

บ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่ งคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ จะได้น าเข้าประชุมพิจารณาภายในเดือนกันยายน 
2561 นี้ และจะได้เดินทางไปรายงานตัวในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 
ในการนี้กระผมจึงใคร่ขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สารภีทุกท่านได้ร่วมกันไปส่งเพ่ือรับต าแหน่งดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -บัดนีท้ี่ประชุมก็ได้มีข้อน าเสนอ ข้อหารือ มาพอสมควรแล้ว  
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องเสนอต่อไปอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอปิดการ 
    ประชุมสภาฯ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ/ไม่มีเรื่องเสนอต่อไปอีก 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง             -ขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ปิดประชุมเวลา  ๑1.45   น. 

   

 
 

ลงชื่อ              พิชัย อินต๊ะ                  ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายพิชัย อินต๊ะ) 

                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสามัญ 

3                     2               2561                            25 กันยายน 2561 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 1/๒๕61 แล้ว เมื่อวันที่    14    กันยายน  ๒๕61  

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 

  
 

                                  


