
    
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งท่ี 1/2562 
วันพุธที่  14  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
๑.  นายประสงค์   จันต๊ะกอง ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๒.  นายปิยะ  ทรงสุภา  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๓.  นายวิทยา    เมืองลือ  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 

          พ้นสมาชิกภาพ 
1. นายสมบูรณ์  บุญชู  เสียชีวิต 
2. นายปริญญา  ศิริอ้าย  ลาออก 
3. นายพิชัย  อินต๊ะ  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. นายพิพัฒน์   วรสิทธิด ารง  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสารภี 
7. นางสาวศิริกานดา รัตนงาม   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลสารภ ี
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. นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 
13. นางสาวสุภาวดี พิกุล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

ผู้ไม่มาประชุม      
1. นางขนิษฐา  พุ่มประทีป ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

  เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทยา เมืองลือ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี ได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสารภี อยู่ในต าแหน่งจ านวน 9 คน เข้าร่วมประชุม 9 คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาฯเข้าห้องประชุมและเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 

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

ครั้งที่ 1/๒๕62 ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม  ข้าพเจ้าขอเชิญ
เลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลสารภี 

นายวิทยา เมืองลือ    (อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลสารภี) 
เลขานุการสภาฯ 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลสารภี 
เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2562 

  ตามที่  สภาเทศบาลต าบลสารภีได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นั้น 
  บั ดนี้  ใ ก ล้ จ ะถึ ง ก า หนด เปิ ด สมั ยป ร ะชุ ม แล้ ว  อ าศั ย อ า น า จต ามมาต ร า  ๒ ๕                    
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 
ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีหรือผู้บริหารมีเรื่องจะเสนอให้สภาเทศบาล
ต าบลสารภีพิจารณา ให้เสนอมาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่   19  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2562 
ประสงค์ จันต๊ะกอง 

 (นายประสงค์  จันต๊ะกอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ข้าพเจ้าขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ      
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

เรื่องท่ี 1 ประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม และแก้ไขครั้งท่ี 1/2562 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ด้วยเทศบาลต าบลสารภี ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม และแก้ไข ครั้งที่ 1/2562 

โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดในข้อ 26 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 

ขององค์กรปกครอง... 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงได้ประกาศใช้
แผนการด าเนินงานฉบับดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562        
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม และแก้ไข ครั้งที่ 1/2562  
ของเทศบาลต าบลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562  
 มีโครงการที่ได้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมดจ านวน 12 
โครงการ บัญชีครุภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ งบประมาณท้ังสิ้น 12,768,000 บาท แยกเป็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 10 โครงการ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 8,015,500 บาท 
 1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 4,600,000 บาท 

บัญชีครุภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 153,300 บาท 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 แก้ไข ครั้งที่ 1/2562  
 มีโครงการที่แก้ไขระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด จ านวน 2 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น 45,000 บาท แยกเป็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
  1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
30,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง 
  1.1 แผนงานบริการงานทั่วไป จ านวน 1 โครงการ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 15,000 บาท  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ  
สมัยทีส่อง ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอให้สมาชิกฯ ทุกคนได้ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ            สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  

ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้ส าเนาให้ท่านสมาชิกฯล่วงหน้าไปแล้ว ทุกหน้า         
ทุกตัวอักษรว่ามีข้อความใดท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากที่ประชุมไม่มี
ผู้ใดจะแก้ไขข้อความในบันทึกประชุมครั้งที่ผ่านมา ข้าพเจ้าใคร่ขอมต ิ
 

ที่ประชุมแห่งนี้... 
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ที่ประชุมแห่งนี้ว่า ผู้ใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562   
ที่ผ่านมา โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ผู้ใดไม่รับรองรายงานการประชุม 
โปรดยกมือ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภี สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งที่ 1/๒๕62  
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

    1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

(๓.1) ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 วาระท่ี ๑ (ขั้นรับหลักการ)  

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

2563 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) โดยเสนอหลักการและเหตุผลประกอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี ขอเรียนเชิญ 

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

ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 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 
 

ข้อ25การพิจารณา... 
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 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  
ข้อ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่... 

   นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ชี้แจงรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบลสารภี เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมทราบ (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.1) 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี  

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หลักการ 

 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลสารภี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาเทศบาลต าบลสารภีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสารภี       
จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น รวมถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
 

 1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี ้
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 63,721,834.75 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 31,596,943.23 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 15,083,056.41 บาท 
    1.1.4 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จ านวน 3 โครงการ รวม 

1,974,890.00 บาท 
    1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไวโ้ดยยงัไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ านวน 17 โครงการ รวม 6,819,448.28 

บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

 
 
 

2.การบริหารงบประมาณ... 
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 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
   (1) รายรับจริง จ านวน 47,252,539.78 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร จ านวน 3,905,592.50 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 330,310.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จ านวน 267,642.37 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 9,500.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 8,840.00 บาท 
   หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 21,440,986.91 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 21,289,668.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 83,370.06 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 31,216,287.93 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 12,438,166.65 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 11,642,711.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 6,442,380.28 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 355,030.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 338,000.00 บาท 

 
  (4) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 92,633.40 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินสะสม จ านวน 301,700.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 
  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

เทศบาลต าบลสารภ ี
อ าเภอสารภ ี จังหวัดเชียงใหม่ 

          รายรับจริงป ี 2561 ประมาณการปี 2562 ประมาณการปี 2563 
รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 4,750,033.05 4,697,000.00 2,700,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
364,138.00 202,200.00 217,700.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 454,871.26 420,000.00 420,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 56,330.00 40,600.00 40,300.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 3,000.00 3,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,625,372.31 5,362,800.00 3,381,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 23,293,969.00 22,092,200.00 25,319,000.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
23,293,969.00 22,092,200.00 25,319,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,278,512.80 22,800,000.00 23,650,000.00 

รวมรายได้.. 



รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,278,512.80 22,800,000.00 23,650,000.00 

รวม 49,197,854.11 50,255,000.00 52,350,000.00 
 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายจ่าย รายจ่ายจริงป ี2561 ประมาณการ       ปี 

2562 
ประมาณการ       ปี 

2563 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 13,635,773.04 16,788,580.00 16,630,197.00 
  งบบุคลากร 13,379,215.19 15,219,660.00 16,787,665.00 
  งบด าเนินงาน 8,548,393.25 11,993,134.00 12,622,638.00 
  งบลงทุน 10,637,420.00 5,895,626.00 5,977,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,447,033.35 358,000.00 332,500.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 47,647,834.83 50,255,000.00 52,350,000.00 
รวม 47,647,834.83 50,255,000.00 52,350,000.00 

 
  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

เทศบาลต าบลสารภ ี
อ าเภอสารภ ี จังหวัดเชียงใหม่ 

  รายรับจริง  
ปี 2561 

ประมาณการ  
ปี 2562 

ประมาณการ  
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 4,750,033.05 4,697,000.00 2,700,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
364,138.00 202,200.00 217,700.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 454,871.26 420,000.00 420,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 56,330.00 40,600.00 40,300.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 3,000.00 3,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,625,372.31 5,362,800.00 3,381,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดภาษีจดัสรร 23,293,969.00 22,092,200.00 25,319,000.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
23,293,969.00 22,092,200.00 25,319,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,278,512.80 22,800,000.00 23,650,000.00 

รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,278,512.80 22,800,000.00 23,650,000.00 

รวม 49,197,854.11 50,255,000.00 52,350,000.00 
 
 

เหตุผล... 
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เหตุผล 
 

  เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
สารภีตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

ในโอกาสนี้จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลสารภีได้โปรดพิจารณา
ต่อไป 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -นายกเทศมนตรีได้แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้แล้ว  

ต่อไปเป็นการปรึกษาหารือในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯและลงมติว่าจะ
รับหลักการหรือไม่ มีสมาชิกผู้ใดจะอภิปรายขอได้โปรดยกมือ  

นายนิกร จันต๊ะก๋อง  -เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ข้าพเจ้า นายนิกร จันต๊ะก๋อง  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี เขต 2 ข้าพเจ้าเห็นว่าในหลักการและ

เหตุผลของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ได้เสนอร่างงบประมาณได้ครอบคลุมภารกิจตามสถานะการคลัง   
ที่มีอยู่และมีความเหมาะสม แต่ข้าพเจ้ามีข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างก าแพงกันดิน คสล. พร้อมงานขยายไหล่ทางหินคลุกล าเหมือง  
สาธารณประโยชน์ (ฝั่งตะวันตก) จากแยกซอย 3 ร่องกอก หมู่ที่ 9 ซึ่งเป็น
โครงการล าดับที่ 9 หน้า 113 ข้าพเจ้าต้องการทราบว่าเหตุใดในการ
ออกแบบโครงการมีการขยายไหล่ทางเป็นหินคลุกมิใช่การเทคอนกรีต 
เพราะหินคลุกมักจะมีการยุบตัว มีวัชพืชขึ้น และอาจจะท าให้ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุได้ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ข้าพเจ้าขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีได้ตอบข้อซักถาม 

นายสัญญา พรหมศาสตร์ -ขอบคุณส าหรับข้อซักถาม แต่ในส่วนรายละเอียดเป็นเรื่อง 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการก่อสร้าง ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตประธานสภาฯ     

ได้เชิญ นายนิพนธ์ กันทาใจ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้      
ตอบข้อซักถาม 

นายนิพนธ์ กันทาใจ -เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน 
ผู้อ านวยการกองช่าง ข้าพเจ้านายนิพนธ์ กันทาใจ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงว่า 

ข้อเท็จจริงลักษณะพ้ืนที่ของซอย 3 หมู่ที่ 9 ถนนผิวจราจรคอนกรีต
ปรับปรุงด้วย Over lay คดเค้ียว ระดับสูงต่ าไม่เท่ากัน การออกแบบ
โครงการนี้ เป็นการขยายไหล่ทาง ขนานไปกับก าแพงกันดิน ซึ่งได้ออกแบบ 

 
ให้มีการ... 
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ให้มีการขยายไหล่ทางด้วยหินคลุก เพราะระดับถนนที่สูงต่ าไม่เท่ากัน    
หากใช้วิธีเทคอนกรีต ย่อมจะไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพราะจะท าให้มี
ระดับสูงต่ าต่างกันมาก ท าให้เกิดน้ าท่วมขังได้ กองช่างจึงได้ออกแบบให้
เป็นหินคลุก แล้วจะขอเสนอให้ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้เสนอ
โครงการในแผนชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงจะต้อง  
มีการรื้อผิวถนนเดิมออกท้ังหมดและท าการปรับระดับพ้ืนดินให้เท่ากัน
ทั้งหมดและท าให้เป็นแนวตรง การก่อสร้างถนนคอนกรีตจะท าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวและยังมีพ้ืนที่ไหล่ทางกว้าง 2-3 เมตร         
จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมฯได้รับทราบ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอบคุณครับ มีสมาชิกผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อไม่มีสมาชิกอภิปรายอีก ข้าพเจ้าขอให้ปิดอภิปรายเพื่อให้ลงมติว่าจะรับ

หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 หรือไม่ โดยขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในต าแหน่ง จ านวน 9 คน          
มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม 9 คน ต่อไปจะขอมติในที่ประชุม ผู้ใดเห็นชอบ
ในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน) ผู้ใดไม่เห็นชอบ 
โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ
ดังกล่าว  

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
**พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที** 

เริ่มประชุม(ต่อ) เวลา ๑0.45 น. 

นายวิทยา เมืองลือ               - เรียนเชิญสมาชิกสภาฯทุกคน เข้าห้องประชุมพร้อมกัน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

(๓.2) ญัตติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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

ข้อ ๑๐๕ บัญญัติว่า สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆ 

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

ขอที่ประชุมได้พิจารณาว่าสมควรก าหนดจ านวนผู้ที่เหมาะสมเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนกี่คน    

นายนิกร จันต๊ะก๋อง -เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ข้าพเจ้า นายนิกร จันต๊ะก๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี เขต 2 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการ   

แปรญัตติฯ จ านวน ๕ คน  

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

    -มีสมาชิกสภาฯรับรองถูกต้อง มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอจ านวน 
                                          คณะกรรมการแปรญัตติฯเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี 

จะได้ขอมติที่ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในต าแหน่ง จ านวน 
9 คน มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม 9 คน ต่อไปจะขอมติในที่ประชุม ผู้ใด
เห็นชอบให้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 5 คน โปรด
ยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน) ผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบให้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ จ านวน 5 คน 

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ จ านวน 5 คน  
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

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

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี คนที่ ๑  

นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ  -ข้าพเจ้า ขอเสนอ นายสมพล ศรีฝั้น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ           คนที่ ๑  

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

คนที่ 1 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุม ขณะนี้ 
       มีสมาชิกฯอยู่ในต าแหน่ง จ านวน 9 คน มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม   

9 คน ต่อไปจะขอมติในที่ประชุม ผู้ใดเห็นชอบให้ นายสมพล ศรีฝั้น  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน)    
ผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายสมพล ศรีฝั้น 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1  

จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง   -ขอที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
ประธานสภาเทศบาลฯ          

นายวิรัตน์ ปัญเจริญ  -ข้าพเจ้า ขอเสนอ นายกฤศ แก้วมา เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ              แปรญัตติฯ คนที่ ๒     

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง ๒ คน  
ประธานสภาเทศบาลฯ           (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ คน คือ ๑.นายนิกร จันต๊ะก๋อง 
                                                                           ๒.นายสมพล ศรีฝั้น) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
คนที่ 2 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุม ขณะนี้ 

       มีสมาชิกฯอยู่ในต าแหน่ง จ านวน 9 คน มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม   
9 คน ต่อไปจะขอมติในที่ประชุม ผู้ใดเห็นชอบให้ นายกฤศ แก้วมา  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน)    
ผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายกฤศ แก้วมา 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  

จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง   -ขอที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
ประธานสภาเทศบาลฯ     

นายนิกร จันต๊ะก๋อง  -ข้าพเจ้า ขอเสนอ นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ          แปรญัตติฯ คนที่ ๓  
 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง ๒ คน 
ประธานสภาเทศบาลฯ           (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ คน คือ ๑.นายวิรัตน์ ปัญเจริญ 
                                                                            ๒.นายกฤศ แก้วมา) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
คนที่ 3 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มจีะได้ขอมติที่ประชุม ขณะนี้ 

       มีสมาชิกฯอยู่ในต าแหน่ง จ านวน 9 คน มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม   
9 คน ต่อไปจะขอมติในที่ประชุม ผู้ใดเห็นชอบให้ นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน)    
ผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3  

จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง   -ขอที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 
ประธานสภาเทศบาลฯ     

นายกฤศ แก้วมา   -ข้าพเจ้า ขอเสนอ นายนิกร จันต๊ะก๋อง เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ          แปรญัตติฯ คนที่ 4  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง ๒ คน  
ประธานสภาเทศบาลฯ           (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ คน คือ  ๑.นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ 
                                                                            ๒.นายวิรัตน์ ปัญเจริญ) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
คนที่ 4 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุม ขณะนี้ 

       มีสมาชิกฯอยู่ในต าแหน่ง จ านวน 9 คน มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม   
9 คน ต่อไปจะขอมติในที่ประชุม ผู้ใดเห็นชอบให้ นายนิกร จันต๊ะก๋อง  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน)    
ผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายนิกร จันต๊ะก๋อง 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4  

จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง   -ขอที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 
ประธานสภาเทศบาลฯ     

นายสมพล ศรีฝั้น  -ข้าพเจ้า ขอเสนอ นางศรีนวล สุภาวัฒน์ เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ          แปรญัตติฯ คนที่ 5 
 

นายประสงค์... 



-13- 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง ๒ คน  
ประธานสภาเทศบาลฯ           (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ คน คือ ๑.นายสมศักดิ์  ปัญเจริญ 
                                                                            ๒.นายนิกร จันต๊ะก๋อง) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
คนที่ 5 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุม ขณะนี้ 

       มีสมาชิกฯอยู่ในต าแหน่ง จ านวน 9 คน มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม   
9 คน ต่อไปจะขอมติในที่ประชุม ผู้ใดเห็นชอบให้ นางศรีนวล สุภาวัฒน์  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน)    
ผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นางศรีนวล สุภาวัฒน์ 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5  

จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -บัดนี้ ที่ประชุมฯได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาลฯ           แปรญัตติฯ ครบ ๕ คนแล้ว ขอประกาศว่า สมาชิกสภาฯซึ่งได้รับการ 

คัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ได้แก่ 
๑. นายสมพล ศรีฝั้น     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 
๒. นายกฤศ  แก้วมา      เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 
๓. นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 
๔. นายนิกร จันต๊ะก๋อง      เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔ 
๕. นางศรีนวล สุภาวัฒน์    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   

ดั ง นั้ น   ขอ เ ชิ ญ เ ลข านุ ก า รสภ า เทศบาลฯ ได้ นั ดหมาย
คณะกรรมการแปรญัตติเ พ่ือประชุมคัดเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการ  

นายวิทยา เมืองลือ  -ข้าพเจ้าขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติฯทุกคน ในวันที่  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ๑4 สิงหาคม ๒๕62 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาล 
                                          ต าบลสารภ ี  

คณะกรรมการแปรญัตติฯ -รับทราบ  

พักรับประทาน... 
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************พักรับประทานอาหารกลางวัน********* 

เริ่มประชุม(ต่อ) เวลา ๑3.00 น. 

นายวิทยา เมืองลือ               - เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกคน เข้าห้องประชุมพร้อมกัน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

(๓.3)  ญัตติ  เรื่ อง การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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

ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและ       
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ          
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย... 

 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    

นางศรีนวล สุภาวัฒน์  -ข้าพเจ้า ขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ             แปรญัตติฯ ในวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕62 ตั้งแต่เวลา  

08.3๐ -16.30 น. วันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕62 ตั้งแตเ่วลา 08.3๐ – 
16.30 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
รวม 3 วัน ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลสารภี  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง ๒ คน  
ประธานสภาเทศบาลฯ           (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ คน คือ  ๑.นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ 
                                                                            ๒.นายนิกร จันต๊ะก๋อง) 

มีสมาชิกสภา... 
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    -มีสมาชิกสภาฯรับรองถูกต้อง มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอระยะเวลา 
                                         เสนอค าแปรญัตติเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี จะขอมต ิ
                                         ที่ประชุมฯ ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในต าแหน่ง จ านวน 9 คน 
  มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม 9 คน ผู้ใดเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ  

ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕62 
ตั้งแต่เวลา 08.3๐ -16.30 น. วันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕62 ตั้งแตเ่วลา 
08.3๐ – 16.30 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-
16.30 น.รวม 3 วัน ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลสารภี     
โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน) ผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เป็น อันว่ าสภาแห่ งนี้ เห็นชอบ ในก าหนดระยะเวลาเสนอ          
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว 

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕62 ตั้งแต่เวลา  
08.3๐ -16.30 น. วันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕62 ตั้งแต่เวลา 08.3๐ – 
16.30 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 
น.รวม 3 วัน ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลสารภี 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

 (3.4) ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี เรื่อง 
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2562 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยคณะผู้บริหารฯได้เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลต าบลสารภี เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2562 จึงขอเรียน

เชิญนายกเทศมนตรีไดเ้สนอญัตติให้ที่ประชุมรับทราบเพ่ือพิจารณา 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์     -เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี ข้าพเจ้านายสัญญา พรหมศาสตร์  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลสารภี  

เพ่ือขอรับความเห็นชอบ(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี เรื่อง สุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพ่ือเป็นการควบคุมการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและการ
ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 และกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528   

เหตุผล... 
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เหตุผล 

เนื่องจากพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ .ศ. ๒๕๒๘ 
และกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๓)   ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ประกาศใช้แต่เทศบาลต าบลสารภี      
ยังไม่มีเทศบัญญัติ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน จึงเห็นสมควรตรา       
เทศบัญญัติดังกล่าวขึ้นใช้ โดยก าหนดเขตหรือสถานที่ที่ห้ามมิให้จัดตั้ง
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ลักษณะสุสานที่ตั้งและเงื่อนไขในการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน วิธีเก็บ 
ฝัง เผาขุดหรือย้ายศพ ตลอดจนการใช้หรือการรักษายานพาหนะและ
เครื่องใช้ในการนี้ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้ง
สุสานและฌาปนสถานหรือผู้ด าเนินการจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียน     
การส่งรายงานและการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับความมั่นคงและ
เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัยของประชาชน 
ซึ่งมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมประกอบ มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติให้ตราเทศบัญญัตจิึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

จึงเสนอ(ร่าง)เทศบัญญัติดังกล่าว เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลให้ความ
เห็นชอบและขอเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติดังกล่าว
สามวาระรวดเดียวต่อไป 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติ ในวาระท่ี 1  
ประธานสภาเทศบาลฯ  วาระรับหลักการ ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  

นายนิกร จันต๊ะก๋อง -เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ          ข้าพเจ้านายนิกร จันต๊ะก๋อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีเขต 2  

เห็นว่าการจัดท าเทศบัญญัติฯฉบับนี้ คงจะเป็นผลดีต่อเทศบาลต าบลสารภี
และผู้ที่ประสงค์จะด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปณสถานใน
พ้ืนที ่ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -มีสมาชิกผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกผู้ใดอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ จะขอมติที่ประชุมว่าผู้ใดรับหลักการ(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี 

เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2562 โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน) 
ผู้ใดไม่รับหลักการ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เป็นอันว่าสภาแห่งนี้รับหลักการ(ร่าง)เทศบัญญัติดังกล่าว 

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง    
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2562 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องจากญัตตินี้ นายกเทศมนตรีได้เสนอให้มีการพิจารณาสามวาระ 
ประธานสภาเทศบาลฯ รวดเดียว ดังนั้น จะขอมติที่ประชุมว่า ผู้ใดอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด

เดียว โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน) ผู้ใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือ (ไม่มี) 
   เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลสารภีเรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2562 สามวาระรวดเดียว 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เมื่อที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาเทศบาลฯ ล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 วาระแปรญัตติ ซึ่งตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสอง บัญญัติ
ว่า เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 

        การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    
มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติข้อใดบ้าง  

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ เป็นอันว่าคงไว้ซึ่งร่างเดิม 
  ต่อไป เป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการ

อภิปราย ดังนั้น จะขอมติที่ประชุมว่าผู้ ใดจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบลสารภี เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2562 โปรด    
ยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน) ผู้ใดไม่ใหต้ราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบลสารภี เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2562  

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
สารภี เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2562  

 จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ  

ระเบียบวาระท่ี ๔                 เรื่องอ่ืนๆ  
(4.1) เรื่อง รายงานสถานะการคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติในเรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาลฯ           ต่อสภาเทศบาลต าบลสารภีเพ่ือรายงานการสถานะการคลัง  

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ที่ประชุม
รับทราบ 

นายสัญญา พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลสารภี 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี     ได้รายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562                      

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบ ดังต่อไปนี้ 
งบทดลอง... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ           -รับทราบ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง    -  ล าดับต่อไปเป็นวาระเรื่องอ่ืน ๆ ผู้ใดมีเรื่องจะเสนอหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ หากไม่มี วันนี้ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ซ่ึงจะมีร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาต าบลสารภีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
กับงบประมาณที่ตั้งไว้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน       
ที่ได้เข้าร่วมประชุม ส่วนการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ 
สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562 ข้าพเจ้าขอบอกนัดในทีป่ระชุม ตามข้อ 23 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในวันจันทร์ที่ 26 
สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี
ครับ ขอปิดการประชุม 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ           -รับทราบ 
 
ปิดการประชุมเวลา  ๑4.40   น. 
 

 

 

 

ลงชื่อ               วิทยา เมืองลือ                       ผู้จดบนัทึกการประชุม 
       (นายวิทยา เมืองลือ) 

                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี  
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 แล้ว เมื่อวันที่    14   สิงหาคม 2562  

เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงนามไว้ 
 
 

ศรีนวล สุภาวัฒน ์
(นางศรีนวล สุภาวัฒน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

วิรัตน์ ปัญเจริญ 
(นายวิรัตน์  ปัญเจริญ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นิกร จันต๊ะก๋อง 
(นายนิกร  จันต๊ะก๋อง) 

เลขานุการ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
สภาเทศบาลต าบลสารภี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ สาม  
ครั้งที ่    2   /     2562 เมื่อวันที่     26    สิงหาคม    2562 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 
  (ลงชื่อ)                        ประสงค์ จันต๊ะกอง 

(นายประสงค์ จันต๊ะกอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 

  
 
 
 
 
 


