
 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

วันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  ๒๕62 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑.  นายประสงค์   จันต๊ะกอง ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภ ี
๒.  นายปิยะ  ทรงสุภา  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
3.  นางศรีนวล  สุภาวัฒน ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
4.  นายวิรัตน ์  ปัญเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
5.  นายนิกร  จันต๊ะก๋อง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
6.  นายสมพล  ศรีฝั้น  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี    
7.  นายสมศักดิ ์  ปัญเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
8.  นายกฤศ  แก้วมา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
9.  นายวิทยา  เมืองลือ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 

          พ้นสมาชิกภาพ 

1. นายสมบูรณ์  บุญชู  เสียชีวิต 
2. นายปริญญา  ศิริอ้าย  ลาออก 
3. นายพิชัย  อินต๊ะ  ลาออก 

ขาด -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสัญญา  พรหมศาสตร์  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสารภ ี
2. นายศุภกร  สุวรรณมณี  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. นางสาวศิริกานดา รัตนงาม   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลสารภี 
7. นางขนิษฐา  พุ่มประทีป  ต าแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. นางสาวปารชญา มาแก้ว   ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง  
9. นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา  ต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา 
10. นางสาวณิชากานต ์ ปิ่นแก้ว   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายนิพนธ์    กันทาใจ   ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง 
2. สิบเอกวิมล  รู้ท านอง   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 

 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.๓๐ น. 

  เมื่อถึงเวลา 09.๓๐ น. นายประสงค์ จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี           
ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิก
สภาเทศบาลอยู่ในต าแหน่ง 9 คน เข้าร่วมประชุม 9 คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ  
เข้าห้องประชุม 

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

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม เนื่องจาก       
นายพิชัย อินต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี เขต 1 ได้ลาออกจาก
ต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา จึงเป็นกรณีที่ไม่มี
เลขานุการสภาท้องถิ่น ซึ่งตามข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ก าหนดว่า ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น
เฉพาะในการประชุมคราวนั้น กระผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา
คัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว จ านวน 1 ท่าน   
เชิญครับ 

นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ  กระผมขอเสนอให้ นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภีชั่วคราว ครับ 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาฯยกมือรับรองจ านวน 2 ท่าน (1. นายสมพล ศรีฝั้น 
          2. นายนิกร จันต๊ะก๋อง) 

มีผู้รับรองถูกต้อง มีผู้ใดเห็นว่ามีผู้สมควรปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ
ชั่วคราวอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  ไม่มีผู้เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯชั่วคราวอีก 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อผู้ใดอีกกระผมใคร่ขอถามที่ประชุมแห่งนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ว่าท่านผู้ใดเห็นชอบให้นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 

สภาฯชั่วคราวโปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

   เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบให้นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราว นะครับ 

 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว  
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

    1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายประสงค์ จันต๊ะกอง  กระผมขอเชิญเลขานุการสภาฯชั่วคราวอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สารภี 

นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว  (อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลสารภี) 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว 

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

  ตามที่  สภาเทศบาลต าบลสารภีได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.  
2562 ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2562 ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นั้น 
  บั ดนี้  ใ ก ล้ จ ะถึ ง ก า ห นด เปิ ด สมั ยป ร ะชุ ม แ ล้ ว  อ าศั ย อ า น า จต ามมาต ร า  ๒ ๕                    
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี   
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2562
ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีหรือผู้บริหารมี เรื่องจะเสนอให้                
สภาเทศบาลต าบลสารภีพิจารณา ให้เสนอมาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  14  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2562 
ประสงค์ จันต๊ะกอง 

 (นายประสงค์  จันต๊ะกอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -กระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ      

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง รับโอนย้ายข้าราชการ 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ด้วยเทศบาลต าบลสารภี ได้รับโอนย้ายข้าราชการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ราย นางสาวศิริกานดา รัตนงาม จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง

อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มาปฏิบัติราชการในต าแหน่ง             
รองปลัดเทศบาลต าบลสารภี รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลสารภี
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญท่านรองปลัดเทศบาลต าบลสารภี 
ได้แนะน าตัวต่อที่ประชุม เชิญครับ 

 

นางสาวศิริกานดา... 
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นางสาวศิริกานดา รัตนงาม -เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี ท่านนายกเทศมนตรี 
รองปลัดเทศบาลต าบลสารภี ต าบลสารภี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีทุกท่าน 

ดิฉัน นางสาวศิริกานดา รัตนงาม ได้โอนย้ายมารับราชการในต าแหน่ง    
รองปลัดเทศบาลต าบลสารภี รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลสารภี
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดิฉันมีความยินดีที่ได้มาร่วมท างานกับ  
ฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบลสารภี ดิฉันได้รับการบรรจุเป็น
ข้าราชการที่เทศบาลต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 
15 ปี ต่อมาได้โอนย้ายไปที่เทศบาลต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จ านวน 4 
ปี แล้วสอบเปลี่ยนสายงานมาเป็นรองปลัด ที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
บ้านช้าง อ าเภอแม่แตง จ านวน 3 ปี 2 เดือน ในการมาปฏิบัติงานที่
เทศบาลต าบลสารภีหากมีสิ่งใดที่จะสอบถามหรือปรึกษาสามารถสอบถาม
ได้ตลอดนะคะ ขอบคุณคะ่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ 

 1.2 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
สารภ ี

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี  
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รายงานและเสนอความคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลสารภีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ด าเนินการปิดประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ส านักงานเทศบาลต าบลสารภีแล้วในวันที่ 21 ธันวาคม 
2561 โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้ 

    สรุปจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวม 4 ปี มีจ านวนโครงการ 
890 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 261,033,730 บาท แยกเป็น 
  - ปี 2561 จ านวน 289 โครงการ รวมเป็นเงิน 82,095,715 บาท  
  - ปี 2562 จ านวน 221 โครงการ รวมเป็นเงิน 66,855,105 บาท 
  - ปี 2563 จ านวน 181 โครงการ รวมเป็นเงิน 53,871,510 บาท 
  - ปี 2564 จ านวน 199 โครงการ รวมเป็นเงิน 58,211,400 บาท 
    ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2561 
สรุป โครงการในปีงบประมาณ 2561 มีการจัดท าโครงการรวมทั้งสิ้น จ านวน 147 โครงการ จากโครงการที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 289 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.87 ของงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแยกตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดท าโครงการทั้งสิ้น 49 โครงการ จากโครงการที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.32 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จัดท าโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ          
จากโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงการ
ทั้งสิ้น 8 โครงการ จากโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.06 

ยุทธศาสตร์... 



-5- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดท าโครงการทั้งสิ้น 
16 โครงการ จากโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.33 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดท าโครงการทั้งสิ้น 
18 โครงการ จากโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.13 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จัดท า
โครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ จากโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง  จัดท าโครงการทั้งสิ้น       
11 โครงการ จากโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.89 

บัญชีครุภัณฑ์ จัดท าโครงการทั้งสิ้น 45 โครงการ จากโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.18 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. โครงการในแผนพัฒนามีจ านวนมากแต่สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้น้อย เนื่องจากข้อจ ากัด      

ด้านงบประมาณควรจัดท าแผนให้กระชับ ก าหนดโครงการให้เพียงพอต่องบประมาณที่มีอยู่ในแต่ละปี      
อย่างเหมาะสม และจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 

2. แต่ละส านัก/กอง ก าหนดโครงการ/กิจกรรม จ านวนมากเกินความจ าเป็น และบางโครงการ      
ตั้งงบประมาณไว้แล้ว แต่ไม่ด าเนินการ จึงท าให้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดไม่สามารถน าไปด าเนินโครงการ
ที่มีความจ าเป็นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ 

3. ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงท าให้มีการปรับเปลี่ยน
โครงการบ่อยครั้ง และไม่ตรงกับโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความล่าช้าของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และการเตรียมพ้ืนที่ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
5. บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน เนื่องจากเทศบาลต าบลมีภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมาย

จ านวนมาก ทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
6. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท าให้งาน/โครงการ ที่ต้องการความรู้ความช านาญ

เฉพาะด้านไม่ได้รับการด าเนินการหรือหากด าเนินการก็ท าได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาต าบลสารภี 
 1. ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตั้งแต่ก่อนด าเนินการ เพ่ือให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งร่วมตรวจสอบโครงการให้เกิดความโปร่งใสทุกโครงการ 
 2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาบรรจุโครงการที่สามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งการบรรจุ
โครงการจ านวนมากเกินขีดความสามารถของเทศบาล ท าให้ส่งผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนได้น้อย 
 3. ควรตรวจสอบสถานที่ที่จะด าเนินโครงการให้เกิดความพร้อม แล้วจึงค่อยจัดตั้งงบประมาณในการ
ก่อสร้าง เพ่ือลดระยะเวลาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ทันที 
 4. ควรน าข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในแต่ละปีไปประกอบการจัดท าแผนงาน/
โครงการ ก่อนบรรจุโครงการต่าง ๆ ลงในแผนและเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี เพ่ือให้เกิดการจัดท าแผน
และเทศบัญญัติในแต่ละปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับข้อมูลที่ ได้จากการประเมินผลในแต่ละยุทธศาสตร์และ          
น าไปประกอบการตัดสินใจและใช้ก าหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 
 6. การด าเนินโครงการต่าง ๆ ควรค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับและความคุ้มค่าของงบประมาณ 

7.ควรมีการ... 
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 7. ควรมีการจัดฝึกอบรมหรือมีการประชุมเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้น าต่าง ๆ และองค์กรชุมชน
ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ การพัฒนาศักยภาพ แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้น าและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่
เข้าร่วมมีการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานมากข้ึน 
 8. เน้นการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมจัดท าเป็นเอกสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
คอรัปชั่น โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน และเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 9. เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยทีส่ี่    
ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ           สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2561  

ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้ส าเนาให้ท่านสมาชิกฯล่วงหน้าไปแล้วทุกหน้า 
ทุกตัวอักษรว่ามีข้อความใดท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากที่ประชุม 
ไม่มีผู้ใดจะแก้ไขข้อความในบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
กระผมใคร่ขอถามที่ประชุมแห่งนี้ว่า ท่านผู้ใดรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2561  
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน)      
ท่านผู้ใดไม่รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

   เป็นอันว่าสภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย   
ที่ผ่านมานะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
ต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี ครั้งที่ 1/๒๕61  
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

    1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   ญัตติที่เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ  

 ๓.1.๑ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเลื่อน จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 3,400 บาท 
รวมงบประมาณ 6,800 บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากกองคลัง 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ             โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเลื่อน จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 
3,400 บาท รวมงบประมาณ 6,800 บาท จึงขอท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย กองคลัง เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  ชม 56102/9 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 รายงานว่า กองคลังมีความ

ประสงค์จะจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนจ านวน 2 ตู้ ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2561 แต่มีความจ าเป็น  ต้องใช้ในกิจการของเทศบาล 
ทั้งนี้สามารถจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติฯ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน หน้า 88 รายการที่ 1) 
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท       
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.มือจับชนิดบิด 2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น    
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 ตั้ งจ่ายจากกองคลัง ปรากฏ       
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561-2564) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 1) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 33 ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไป
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนมกราคม 2561      
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 หน้า 21 ล าดับที่ 10.16.1 

งบประมาณตั้ งไ ว้ 11,000 บาท (หนึ่ งหม่ืนหนึ่ งพันบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 11,000 (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) โอนลดจ านวน 6,800 บาท (หกพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อโอนลดแล้วมีงบประมาณคงเหลือ 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน รายการ ตู้เหล็กบาน
เลื่อน จ านวน 6,800 บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็น      
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 3,400 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ขนาด 1187 x 408 
x 878 มม. มีบานเลื่อนแบบกระจกใส พร้อมกุญแจล๊อค มีแผ่นชั้นด้านใน 

2แผ่น... 
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2 แผ่นปรับระดับได้ ตั้งจ่ายจากกองคลัง ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์   
อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ 
แต่มีความจ าเป็น   ต้องใช้ในกิจการของเทศบาล ทั้งนี้สามารถจัดหาได้ตาม
ท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
ล าดับที่ 17  

ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓  
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบาน
เลื่อน จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 3,400 บาท รวมงบประมาณ 6,800 บาท 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ตู้ เหล็กบานเลื่ อน จ านวน 2 ตู้  ราคาตู้ละ 3,400 บาท          
รวมงบประมาณ 6,800 บาท โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใด
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 
 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณ        
ในรายการดังกล่าวนะครับ 
 
 

ที่ประชุมสภา... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ตู้เหล็กบานเลื่อน จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 3,400 บาท รวมงบประมาณ 
6,800 บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2 ญัตติ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสารภีไดเ้สนอญัตติ เรื่อง พิจารณาคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ    
เชิญครับ 

 
นายสัญญา พรหมศาสตร์ -ด้วยส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ชม 56101/40 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 รายงานว่า ตามที่เทศบาล

ต าบลสารภี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลสารภี นับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ด ารงต าแหน่งเป็น
ระยะเวลา 2 ปี ดังนั้น จึงท าให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภีคณะดังกล่าว ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภีได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลสารภีแทนกรรมการที่หมดวาระ จ านวน 3 คน โดยมีแนว
ทางการคัดเลือก ดังนี้ 
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาคัดเลือก จ านวน 3 คน 

    2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น          
โดยด าเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์
ของการประชุมให้ชัดเจน 
    3. การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
    4. การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจ านวนอย่าง
น้อย    2 คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
    5. ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวน ให้ถือว่าบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้ประธานในที่ประชุม
แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจ านวนที่ก าหนด 
    6. ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้
เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมีไม่ครบ
ตามจ านวนให้เลือกจากข้าราชการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณีก็ได้ 

7.เมื่อตรวจนับคะแนน... 
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    7. เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่ง
ได้รับการคัดเลือกจนครบจ านวนที่ก าหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในล าดับเดียวกันหลายคน ท าให้ไม่
สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่
สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับสลากตามท่ีประธานในที่ประชุมก าหนด 
    8. ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหารท้องถิ่นจัดท าเป็นค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหนังสือแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 

9. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง ให้จัดให้มีการ
คัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
    10. ในกรณีที่ต าแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่งให้จัด
ให้มีการคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง โดยน าวิธีการ
คัดเลือกท่ีก าหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    11. ในกรณีที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระการด ารงต าแหน่งได้ก่อนสี่สิบห้าวัน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระ
การด ารงต าแหน่งไว้ก่อนวันที่ผู้ด ารงต าแหน่งเดิมครบวาระโดยน าวิธีการคัดเลือกที่ก าหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
    และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยก าหนดให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานหรือช่วยปฏิบัติงานตามที่
สมควร 
    ให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได ้

ข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ดังนั้น... 
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ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลสารภีครับ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว  
ประธานสภาเทศบาลฯ  กระผมขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม 
    และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี จ านวน 3 ท่าน เชิญครับ  

นายกฤศ แก้วมา   -กระผม นายกฤศ แก้วมา ขอเสนอให้ นายสมพล ศรีฝั้น  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี 

คนที่ 1 ครับ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่านครับ (ผู้รับรอง 1. นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ  
ประธานสภาเทศบาลฯ       2. นายนิกร จันต๊ะก๋อง) 
    มีผู้รับรองถูกต้อง ขอเชิญคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม 
    และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี คนที่ 2 ครับ 
 
นายนิกร จันต๊ะก๋อง  -กระผม นายนิกร จันต๊ะก๋อง ขอเสนอให้ นางศรีนวล สุภาวัฒน์  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี 

คนที่ 2 ครับ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่านครับ (ผู้รับรอง 1. นายปิยะ ทรงสุภา  
ประธานสภาเทศบาลฯ       2. นายกฤศ แก้วมา) 
    มีผู้รับรองถูกต้อง ขอเชิญคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม 
    และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี คนที่ 3 ครับ 
 
นายปิยะ ทรงสุภา  -กระผม นายปิยะ ทรงสุภา ขอเสนอให้นายวิทยา เมืองลือ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี 

คนที่ 3 ครับ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่านครับ (ผู้รับรอง 1. นางศรีนวล สุภาวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาลฯ       2. นายวิรัตน์ ปัญเจริญ) 
    มีผู้รับรองถูกต้อง  

มีท่ านสมาชิกสภาฯท่ านใด เห็นว่ ามีผู้ สมควรได้ รั บคัด เลือกเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภีอีก
หรือไม่ครับ หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ว่าท่านใดเห็นควรให้      
1. นายสมพล ศรีฝั้น เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลสารภี คนที่ 1 
2. นางศรีนวล สุภาวัฒน์  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี คนที่ 2 

3.นายวิทยา... 
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3. นายวิทยา เมืองลือ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี คนที่ 3 
โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  
(ไม่มี) 
 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้ทั้งสามเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภีนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ 
1. นายสมพล ศรีฝั้น  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี คนที่ 1 
2. นางศรีนวล สุภาวัฒน์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี คนที่ 2 
3. นายวิทยา เมืองลือ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี คนที่ 3 
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.3 ญัตติ เรื่อง คัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภีแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง        - ด้วย นายพิชัย อินต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี เขต 1  
ประธานสภาเทศบาลฯ            ซึ่งได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี ได้แสดงความ

ประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี เพ่ือลง
สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2562 
เป็นต้นไป ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 15 
เมื่อเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น 
ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง ส่วนวิธีเลือก
เลขานุการสภาท้องถิ่นนั้น ข้อ 12 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นโดยมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน และข้อ 14 ก าหนดว่า      
ในการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  

ดังนั้น กระผมจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสารภีแทนต าแหน่งที่ว่างลง เชิญครับ 

 
นายกฤศ แก้วมา   กระผม นายกฤศ แก้วมา ขอเสนอให้ นายวิทยา เมืองลือ เป็นเลขานุการ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สภาเทศบาลต าบลสารภี ครับ 
 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่านครับ (ผู้รับรอง 1. นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ  
ประธานสภาเทศบาลฯ       2. นางศรีนวล สุภาวัฒน์) 
    มีผู้รับรองถูกต้อง  

มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใด เห็นว่ามีผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นเลขานุการ
สภาฯ อีกหรือไม่ครับ หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ว่าท่านใด
เห็นชอบให้ นายวิทยา เมืองลือ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 
โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใด  ไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  
(ไม่มี) 
 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ เห็นชอบให้นายวิทยา เมืองลือ     
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี นะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นายวิทยา เมืองลือ เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสารภี 
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง        - บัดนี้ สภาเทศบาลต าบลสารภีมีมติเลือกเลขานุกาสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาลฯ            สารภีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลให้นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว เลขานุการ

สภาเทศบาลต าบลสารภีชั่วคราวพ้นจากต าแหน่งนะครับ ขอบคุณครับ 

 3.4 ญัตติ เรื่อง การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง        - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ            สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๑   

ประกอบ ข้อ ๑๑ สรุปได้ว่า “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ 
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้ก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน”
กระผม จึงขอน าปรึกษาในที่ประชุมในครั้งนี้ครับ มีท่านใดจะเสนอก าหนด
จ านวนสมัยประชุม เชิญคุณนิกร จันต๊ะก๋อง ครับ 

นายนิกร จันต๊ะก๋อง        -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ            กระผม นายนิกร จันต๊ะก๋อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีเขต ๒  

ขอเสนอให้มีการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562  
จ านวนอีกสามสมัย ดังนี้ 
 
 
 

สมัยสามัญ... 
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สมัยสามัญสมัยที่ ๒ จ านวนไม่เกิน ๓๐ วัน  
เริ่มต้นวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕62 
สมัยสามัญสมัยที่ ๓ จ านวนไม่เกิน ๓๐ วัน  
เริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕62 

             สมัยสามัญสมัยที่ ๔ จ านวนไม่เกิน ๓๐ วัน  
             เริ่มต้นวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕62 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง        -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ            (มีผู้รับรอง  ๒   คน  ดังนี้   ๑. นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ และ 

                                                     ๒. นายปิยะ ทรงสุภา)   
มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่     

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืน  จะขอมติในท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ           ท่านใดเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 

อีกสามสมัย 
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต ่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  
เริ่มต้นวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕62 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต ่
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

    เริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 สิงหาคม 2562 
    3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต ่

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
    เริ่มต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 

โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
(ไม่มี) 
 เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญตาม
ระยะเวลาข้างต้นนะครับ 

มติที่ประชุมฯ   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุม 
                                       สามัญประจ าปี จ านวนอีกสามสมัย ดังนี้ 

1. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่ 
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  
เริ่มต้นวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕62 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม ประจ าปี พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่ 
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
เริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 สิงหาคม 2562 
 

3.สมัยประชุม... 
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3. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสี่ ประจ าปี พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่ 
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
เริ่มต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ  

๓.5 ญัตติ เรื่อง การก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรก พ.ศ. ๒๕63 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง         - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ            สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๑   

ประกอบ ข้อ ๑๑ สรุปได้ว่า “การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ 
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปนั้นจะเริ่มเมื่อใดและมีก าหนดกี่วัน” 
กระผม จึงขอน าปรึกษาในที่ประชุมในครั้งนี้ มีท่านใดจะเสนอ เชิญ 
คุณปิยะ ทรงสุภา ครับ 

นายปิยะ ทรงสุภา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ            กระผมนายปิยะ ทรงสุภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีเขต 1  

          ขอเสนอให้มีการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
          ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 เป็นวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕63 
          มีจ านวนไม่เกิน ๓๐ วัน ถึง วันที่ 2 มีนาคม ๒๕63  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง        -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ            (มีผู้รับรอง  ๒   คน  ดังนี้  ๑. นายวิทยา เมืองลือ   และ 

                                                     ๒. นายกฤศ แก้วมา)   
                   มีผู้รับรองถูกต้อง   มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืน  จะขอมติในท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ           ท่านใดเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 

เป็นวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕63 มีจ านวนไม่เกิน ๓๐ วัน ถึง  
วันที่ 2 มีนาคม ๒๕63 โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 
 เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย
แรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามระยะเวลาข้างต้นนะครับ 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุมฯ   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มประชุม 
                                        สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
                                        เป็นวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕63 มีจ านวนไม่เกิน ๓๐ วัน 
                                        ถึง วันที่ 2 มีนาคม ๒๕63  

จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง        -กระผมจะได้จัดท าประกาศก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาลฯ            พ.ศ. ๒๕๖2 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
                                       ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 และปิดไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาล 
                                       ต าบลสารภีต่อไป 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขณะนี้ที่ประชุมก็ได้มีข้อน าเสนอ ข้อหารือ มาพอสมควรแล้ว  
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องเสนอต่อไปอีกหรือไม่หากไม่มีจะขอปิดการ 
    ประชุมสภาฯ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ/ไม่มีเรื่องเสนอต่อไปอีก 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ปิดประชุมเวลา    11.20   น. 

  

 
 

ลงชื่อ            วิทยา เมืองลือ  ผู้จดบันทึกการประชุม 
     (นายวิทยา เมืองลือ) 

                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 
 

 
 
 
 
 
 
 



     
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 แล้ว เมื่อวันที่     15     กุมภาพันธ์ 2562  

เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงนามไว้ 
 

ศรีนวล สุภาวัฒน ์
 (นางศรีนวล สุภาวัฒน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

วิรัตน์ ปัญเจริญ 
 (นายวิรัตน์  ปัญเจริญ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นิกร จันต๊ะก๋อง 
 (นายนิกร  จันต๊ะก๋อง) 

เลขานุการ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลสารภี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 
สอง ครั้งที ่1/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 
  (ลงชื่อ)                        ประสงค์ จันต๊ะกอง 

(นายประสงค์ จันต๊ะกอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 

  
 
 
 
 
 
                                        
                                        
     
 


