
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 2 

วันศุกร์ที ่27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป 
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 าบลสารภี 
๒. นายศุภกร  สุวรรณมณี  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. นายพิพัฒน์  วรสิทธิด ารง  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสารภี 
7. นางสาวศริิกานดา รัตนงาม   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลสารภี 
8. นางขนิษฐา  พุ่มประทีป  ต าแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นายนิพนธ์    กันทาใจ   ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง 
10. นางสาวพลับพลึง  ไชยเมธา  ต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา 
11. สิบเอกวิมล  รู้ท านอง   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
12. นางสาวณิชากานต ์ ปิ่นแก้ว   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นางสาวปารชญา มาแก้ว   ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง  

/เริ่มประชุม….. 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

  เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทยา เมืองลือ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี ได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม  ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาล
อยู่ในต าแหน่ง 9 คน เข้าร่วมประชุม 9 คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม
และเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  - สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลฯ           คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                        วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ข้าพเจ้าขอด าเนินการประชุมตาม 
ระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยวิสามัญ  
สมัยที ่1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่  19 กันยายน 2562 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอให้สมาชิกฯ ทุกคนได้ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ            สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 

2562 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้ส าเนาให้สมาชิกสภาฯล่วงหน้าไปแล้ว ทุกหน้า         
ทุกตัวอักษรว่ามีข้อความใดที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากที่ประชุมไม่มี
ผู้ใดจะแก้ไขข้อความในบันทึกประชุมครั้งที่ผ่านมา จะขอมติที่ประชุมว่า 
ผู้ใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี  สมัยวิสามัญ      
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562    
ที่ผ่านมา โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน) ผู้ใดไม่รับรองรายงานการประชุม 
โปรดยกมือ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภี สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

    1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี3... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการจัดซื้อที่ดิน งบประมาณ 5,580,171 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหม่ืนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด       
บาทถ้วน)  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโครงการจัดซื้อ

ที่ดิน งบประมาณ 5,580,171 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อย
เจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) จึงขอนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียด
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย ส านักปลัด ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56101/1177 ลงวันที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  20 กันยายน 2562 รายงานว่า โครงการจัดซื้อที่ดิน งบประมาณ 

5,580,171 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เพ่ือพิจารณาการเสนอราคาและรายงานผลการพิจารณาให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินในโครงการ
ดังกล่าวต่อไปอีก จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโครงการดังกล่าว 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งป ี

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อที่ดิน งบประมาณ 5,580,171 บาท (ห้าล้าน
ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่ งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว          
มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

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

ในที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อที่ดิน งบประมาณ 5,580,171 
บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โปรดยกมือ   
(มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .  2562 โครงการจั ดซื้ อที่ ดิ น  งบประมาณ 
5,580,171 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหม่ืนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด      
บาทถ้วน) 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

4.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอเชิญ นายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ได้รับทราบ  

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสารภี ที่ 785/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ

ราคากลา งของการจั ดซื้ อที่ ดิ น  ล งวั นที่  16  กั นย ายน  2562             
คณะกรรมการฯได้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของการจัดซื้อ
ที่ดิน (TOR) โครงการจัดซื้อท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ โดย
ก าหนดพ้ืนที่บริ เวณถนนเลียบรางรถไฟ ทางทิศตะวันออก ต่อมา
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามค าสั่งเทศบาลต าบล
สารภี ที่ 786/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้มีมติในการประชุม
คณะกรรมการฯเมื่ อ วันที่  19  กันยายน 2562 เห็นควร เสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลสารภีให้พิจารณาทบทวนพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว
เนื่องจากสถานที่ที่คณะกรรมการประชาคมต าบลในการประชุมเมื่อวันที่ 9 
กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดซื้อที่ดินในบริเวณติดกับบริเวณ
ทิศเหนือของป่าช้าเม็ง ซึ่ งปัจจุบันเทศบาลขอใช้ เ พ่ือเป็นลานกีฬา
เอนกประสงค์เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม เนื่องจาก ปลัดเทศบาลต าบลสารภี   
ได้ตรวจพบจากการไปตรวจสอบพ้ืนที่จริงว่า 

 
1.ถนนทางเข้าที่1... 
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 1. ถนนทางเข้าที่ 1 จากถนนเลียบรางรถไฟสู่ป่าช้าเม็งมีข้อพิพาทระหว่าง
เทศบาลต าบลสารภีกับนายวิวัฒน์ จ าปาทอง ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองเชียงใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ 

 2. ทางเข้าที่ 2 อยู่ทางทิศเหนือของที่ดินผืนดังกล่าว เป็นทางคดเคี้ยวและ
คับแคบ 

 3. ที่ดินผืนดังกล่าว ไม่ได้ติดกับถนนเลียบรางรถไฟโดยตรง 
 4. พื้นที่ดังกล่าวมีคลองส่งน้ า (คลองไส้ไก่) ซึ่งเป็นคลองรับน้ าไม่มีทางออก 

เนื่องจากมีการถมที่ดินของเอกชนปิดทางออก ท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็น      
ที่รองรับน้ าในฤดูฝน 

 จากนั้น เทศบาลต าบลสารภีจึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ประชาคมต าบลอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ประชุมประชาคมต าบลมีมติเมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2562 เห็นชอบให้เปลี่ยนสถานที่จากถนนเลียบรางรถไฟมาเป็น
สถานที่บริเวณถนนสายต้นยางนา เชียงใหม่-ล าพูน โดยก าหนดจุดบริเวณ
ด้านหน้าสุสานปิงห่าง  

  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดซื้อที่ดินส าหรับการก่อสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลสารภีแห่งใหม่ซึ่งมีความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
เทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งเป็นการ
อ านวยความสะดวก ในการมารั บบริ ก า รของ พ่ีน้ อ งประชาชน                
ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ จึงมีความ
จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี       
เพ่ือผู้บริหารเทศบาลต าบลสารภีจะได้ด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของพ่ีน้องประชาชนต่อไป 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

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

ในที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้าง
อาคารส านักงานเทศบาลแห่งใหม่ จากที่ดินแปลงทิศเหนือของป่าช้าเม็ง หมู่
ที่ 3 เป็นที่ดินแปลงติดถนนสายต้นยางนาเชียงใหม่-ล าพูน ตรงข้ามสุสาน  
ปิงห่าง หมู่ที่ 4 โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 
(ไม่มี) 

 

ที่ประชุมสภา... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง
อาคารส านักงานเทศบาลแห่งใหม่ จากที่ดินแปลงทิศเหนือของป่าช้าเม็ง 
หมู่ที่ 3 เป็นที่ดินแปลงติดถนนสายต้นยางนาเชียงใหม่-ล าพูน ตรงข้าม
สุสาน  ปิงห่าง หมู่ที่ 4 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

4.2 รายงานผลการพิจารณาคดีสนามฟุตบอล หมู่ที่ 9 ต าบลสารภี 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอเชิญ นายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ได้รับทราบ  

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ตามท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมทรง แม็คโคร คอนเน็คชั่น ผู้รับจ้างก่อสร้าง   
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมโครงสร้างเหล็กตาข่ายกั้นลูกฟุตบอล 

หมู่ที่ 9 ต าบลสารภี ได้ฟ้องเทศบาลต าบลสารภีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ 
เพ่ือเรียกเงินค่าก่อสร้าง บัดนี้ ศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีค าพิพากษาในคดี
ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตต่อท่านประธานสภาฯ ให้ปลัดเทศบาล
ต าบลสารภีเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอเชิญปลัดเทศบาลต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ได้รับทราบ 

นายพิพัฒน์ วรสิทธิด ารง  -ข้าพเจ้าขออนุญาตประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯดังนี้ 
ปลัดเทศบาลต าบลสารภี คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 ในโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล

พร้อมโครงสร้างเหล็กตาข่ายกั้นลูกฟุตบอล หมู่ที่ 9 ต าบลสารภี ห้าง
หุ้ นส่ วนจ ากัด  สมทรง แม็ค โคร  คอนเน็คชั่ น  ได้ ส่ งมอบงานแต่
คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับเนื่องจากตาข่ายมีขนาดไม่เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดจึงไม่ได้ช าระค่าจ้าง ผู้รับจ้างจึงฟ้องเทศบาล
ต าบลสารภีและนายกเทศมนตรี ต่อมา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562    
ศาลปกครองเชียงใหม่ได้พิพากษาให้เทศบาลต าบลสารภี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
จ่ายค่าจ้างให้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมทรง แม็คโคร คอนเน็คชั่น ผู้ฟ้องคดี 
เป็นเงินจ านวน 792,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของ    
ต้นเงิน นับแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ 
และยกฟ้องนายกเทศมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ตามคดีหมายเลขแดงที่ 
174/2562 โดยศาลได้พิพากษาว่า ในส่วนงานที่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จร้อยละ 70 ผู้รับจ้างสมควรจะได้รับค่าจ้างในส่วนดังกล่าว      
เพ่ือความเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกฎหมาย เทศบาลจึงต้องจ่ายค่าจ้าง
และดอกเบี้ยให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งในการพิจารณาคดีปกครอง ค าพิพากษา 

 
ดังกล่าว... 
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ดังกล่าว เป็นค าพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นซึ่งโดยหลักแล้วยังไม่ถึงที่สุด 
สามารถอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดได้ แต่คดีนี้ 
พนักงานอัยการเจ้าของคดีได้มีความเห็นว่า ค าพิพากษาดังกล่าวชอบด้วย
ข้อเท็จจริ งและกฎหมายแล้วควรน้อมรับและไม่ อุทธรณ์คัดค้าน           
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ    
เพราะหากอุทธรณ์ค าพิพากษาดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี จะด าเนิน
ต่อไปซึ่งท าให้ราชการเสียหายได้ จึงได้เสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีว่า
ไม่ควรอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาตามความเห็นของพนักงานอัยการ       
ซึ่งเทศบาลจะได้แจ้งให้พนักงานอัยการเจ้าของคดีทราบและรอค าพิพากษา
ถึงที่สุดจึงจะด าเนินการจ่ายค่าจ้างตามค าพิพากษาให้กับผู้ รับจ้างภายใน 
90 วัน นับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งหากผู้รับจ้างไม่อุทธรณ์คัดค้าน    
ค าพิพากษา ค าพิพากษาคดีนี้จะถึงที่สุดในวันที่  9 ตุลาคม 2562         
ซึ่งเทศบาลจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างภายในวันที่ 6 มกราคม 2563  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

นายนิกร จันต๊ะก๋อง -กระผมใคร่ขอซักถามว่า ในส่วนของสนามฟุตบอลประชาชนจะสามารถ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าไปใช้ประโยชน์ได้เลยหรือไม่ แล้วในส่วนของตาข่ายที่ไม่เป็นไปตามแบบ

จะด าเนินการอย่างใด จะต้องปรับปรุงในส่วนใดหรือไม่ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงข้อซักถามให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ส าหรับประเด็นที่ซักถาม ในส่วนของตาข่ายถือว่าเป็นทรัพย์สิน  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ของผู้รับจ้างเพราะศาลไม่ได้พิพากษาให้เทศบาลจ่ายค่าจ้างในส่วนดังกล่าว 

ซึ่งจะได้เจรจากับผู้รับจ้างว่าจะรื้อถอนหรือมอบให้เป็นทรัพย์สินของ
เทศบาล ซึ่งหากได้ข้อสรุปแล้วและเทศบาลได้ช าระค่าจ้างตามค าพิพากษา
ให้กับผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประชาชนจึงจะสามารถเข้าใช้ประโยชน์
ในสนามฟุตบอลได้ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -รับทราบ    

4.3 การประชุมประชาคมระดับต าบล 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอเชิญ นายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ได้รับทราบ  

 

นายสัญญา... 
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นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ตามท่ีได้มีการประชุมประชาคม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี และที่ประชุมมีมติก าหนดให้จัดการประชุมประชาคมระดับต าบล ใน     

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 5 
(วัดป่าขี้เหล็กร้าง) ปรากฏว่า ในส่วนของการพิจารณายกร่างเทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบลสารภี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดท าประชาคมระดับหมู่บ้าน จึงไม่อาจน าเรื่องเข้าที่ประชุม
ประชาคมระดับต าบลได้ทันในวันดังกล่าว ซึ่งหากไม่เลื่อนการประชุม
ออกไปจะท าให้ประชาชนต้องมาร่วมประชุมอีกครั้ งท าให้ เสียเวลา         
จึงขอเลื่อนการประชุมประชาคมระดับต าบลออกไปก่อนโดยไม่มีก าหนด 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -รับทราบ     

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -มีผู้ใดมีเรื่องเสนอจะเสนอต่อไปอีกหรือไม่ เชิญ คุณศรีนวล สุภาวัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

4.4 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลสารภี 

นางศรีนวล สุภาวัฒน์  -ข้าพเจ้ามีประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัด  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ และขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลสารภี ซึ่งปัจจุบันน่าจะอยู่

ระหว่างการจัดท าร่างเทศบัญญัติ โดยข้าพเจ้าใคร่ขอให้คณะกรรมการฯได้
พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับประชาชนที่ไม่มีรายได้หรือไร้ที่อยู่     
จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ เพราะจากการที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้ เคยลง พ้ืนที่ จั ดท าประชาคมระดับหมู่บ้ านและได้แจ้ งว่ า อัตรา
ค่าธรรมเนียมอาจจะสูงถึงเดือนละ 150 บาท ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นอัตราที่
สูงเกินไปและอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ ซึ่งเทศบาลใกล้เคียงมี
อัตราการจัดเก็บเดือนละ 20 บาท หากเทศบาลต าบลสารภีจะจัดเก็บใน
อัตราสูงกว่านี้ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและเปรียบเทียบ
กับอัตราค่าธรรมเนียมของเทศบาลข้างเคียง 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ข้าพเจ้าขออนุญาตต่อท่านประธานสภาฯ ให้รองปลัดเทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี สารภีและผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจง

รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอเชิญรองปลัดเทศบาลต าบลสารภีและผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม ได้รับทราบ 

 

 

นางสาวศิริกานดา... 
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นางสาวศิริกานดา รัตนงาม -ข้าพเจ้าขออนุญาตประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯดังนี้ 
รองปลัดเทศบาลต าบลสารภี  เนื่องด้วย ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะท างานยกร่างเทศ

บัญญัติ เทศบาลต าบลสารภี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... 
ซึ่ งปัจจุบันอยู่ ระหว่ างการพิจารณายกร่ างและการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม ซึ่ งคณะท างานได้ขอความอนุ เคราะห์ข้อมูลอัตรา
ค่าธรรมเนียมการก าจัดและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นข้างเคียงทั้งในเขตอ าเภอสารภีและต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน มาเทียบเคียง แต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการยกร่างเทศ
บัญญัตินี้คือต้องการให้ประชาชนในต าบลมีการคัดแยกขยะก่อนน าไปก าจัด
ทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่โดยจะต้องอาศัย
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีได้สร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีด้วย 

นางขนิษฐา พุ่มประทีป -ข้าพเจ้าขออนุญาตประธานฯชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เหตุผลที่เทศบาลต าบลสารภีจะต้องจัดท าเทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอยและจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการขนและก าจัด เนื่องจากเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลสารภี เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
2554 ไม่ได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ โดยก าหนดเป็น 0 บาท ซึ่งขัด
กับกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย พ.ศ. 2559 ซึ่งก่อนหน้านี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพ้ืนที่
เพ่ือประชาคมในระดับหมู่บ้านเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย เพ่ือให้ผู้สร้างขยะได้มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการช าระค่าก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งร่างดังกล่าวก าหนด
อัตราขั้นต่ า  ปริมาณขยะต่อครัว เรือนๆละ 120 กิ โลกรัม อัตรา
ค่าธรรมเนียมครัวเรือนละ 100 บาท และมีค่าก าจัดขยะอีกครัวเรือนละ 
60 บาท โดยเป็นช่วงก่อนการประกาศบังคับใช้ซึ่งต้องมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กองสาธารณสุขฯได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์
และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวสูงเกินไปและขณะนี้ร่างกฎกระทรวงนี้ยังไม่ได้
ประกาศบังคับใช้ 

  ในส่วนของการประชาคมร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี เรื่อง 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... คณะท างานยกร่างจะก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมให้ เป็นไปตามบริบทของท้องถิ่นซึ่ งได้ขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงมาเปรียบเทียบ
และพิจารณาซึ่ งน่าจะมี อัตราที่ ใกล้ เคียงกันและกองสาธารณสุขฯ           
จะด าเนินการจัดท าประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบลต่อไป 

ที่ประชุมสภา... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -รับทราบ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -บัดนีท้ี่ประชุมก็ได้มีข้อน าเสนอ ข้อหารือ มาพอสมควรแล้ว  
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีท่านใดมีเรื่องเสนอต่อไปอีกหรือไม่  

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ/ไม่มีเรื่องเสนอต่อไปอีก 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง             -ขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ปิดประชุมเวลา  ๑1.40   น. 
 
 
 

ลงชื่อ              วิทยา เมืองลือ         ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายวิทยา เมืองลือ) 

                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่  2 แล้ว เมื่อวันที ่    27     กันยายน  ๒๕62  

เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงนามไว้ 

 

ศรีนวล สุภาวัฒน ์
 (นางศรีนวล สุภาวัฒน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

วิรัตน์ ปัญเจริญ 
 (นายวิรัตน์  ปัญเจริญ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นิกร จันต๊ะก๋อง 
 (นายนิกร  จันต๊ะก๋อง) 

เลขานุการ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
  สภาเทศบาลต าบลสารภี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย สามัญ         
สมัยที่    สี่     ประจ าปี พ.ศ.    2562   ครั้งที่    1      เมื่อวันที่     15 พฤศจิกายน 2562 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
 
 
 
  (ลงชื่อ)                         ประสงค์ จันต๊ะกอง 

(นายประสงค์ จันต๊ะกอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 


