
เริ่มประชุม... 
 

 รายงานบนัทกึการประชมุสภาเทศบาลตำบลสารภี 
สมยัสามญั สมยัที ่2 ประจำป ีพ.ศ. 2563 ครัง้ที ่1 

วนัพฤหสับดีที ่28 พฤษภาคม 2563  
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตำบลสารภ ี

*************************************** 
รายชือ่ผูเ้ขา้ประชมุ จำนวน  9  คน ไดแ้ก ่
๑.  นายประสงค์   จันต๊ะกอง ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี 
๒.  นายปิยะ  ทรงสุภา  ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี 
3.  นายกิตต์นิพัทธ์ เมืองลือ  ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี   
4.  นางศรีนวล  สุภาวัฒน์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี 
5.  นายวิรัตน์  ปัญเจริญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี 
6.  นายนิกร  จันต๊ะก๋อง ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี    
7.  นายสมพล  ศรีฝ้ัน  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี 
8.  นายสมศักดิ์  ปัญเจริญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี 
9.  นายกฤศ  แก้วมา  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี 

          พน้สมาชกิภาพ 
1. นายสมบรูณ ์  บญุช ู  เสยีชวีิต 
2. นายปรญิญา  ศริอิ้าย  ลาออก 
3. นายพชิยั  อนิตะ๊  ลาออก 

ขาด -ไมม่-ี 

รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชุม จำนวน 12 คน ไดแ้ก ่
1. นายสัญญา  พรหมศาสตร์  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสารภี 
2. นางเตือนใจ  สุรินทรามนต์  ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลสารภี 
3. นายปริญญา  ศิริอ้าย   ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสารภี 
4. นางศิริพร  เลาหกุล   ตำแหน่ง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสารภี 
5. นายพิพัฒน ์  วรสิทธิดำรง  ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสารภี 
6. นางสาวศิริกานดา รัตนงาม   ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลสารภี 
7. นางขนิษฐา  พุ่มประทีป  ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
8. นายนิพนธ ์  กันทาใจ   ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง 
9. นางสาวปารชญา มาแก้ว   ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง 
10. นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา  ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา 
11. ว่าท่ีร้อยตรีกิตติพงศ์ ทาจี   ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
12. นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว   ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ 

เริม่ประชมุ เวลา  09.๓๐ น. 

  เมื่อถึงเวลา 09.๓๐ น. นายกิตต์นิพัทธ์ เมืองลือ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี        
ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ีได้ลงลายมือช่ือไว้ เพื่อตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิก
สภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่ง 9 คน เข้าร่วมประชุม 9 คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ 
เข้าห้องประชุมและเชิญประธานสภา ฯ  ขึ้นทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม พร้อมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม   



-2- 

ระเบยีบวาระที ่๑  เรือ่งที่ประธานจะแจง้ตอ่ที่ประชมุ 

1.1 ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) แกไ้ข ครัง้ที ่2/2563 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี ได้ทำหน้าท่ีประธาน      
ในท่ีประชุม ได้แจ้งต่อท่ีประชุมความสรุปว่า ตามท่ีเทศบาลตำบลสารภีได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน ต่อมา งานจัดเก็บ
รายได้ กองคลัง ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เนื่องจากระบุช่ือโครงการผิดในโครงการ      
ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และนายกเทศมนตรีตำบลสารภีได้          
ให้ความเห็นชอบอนุมั ติให้แก้ ไขและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข             
ครั้งท่ี 2/2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ  

ที่ประชมุ:  รบัทราบ 

1.2 ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ ครัง้ที ่3/2563 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมความสรุปว่า ตามท่ีเทศบาลตำบลสารภีได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  แต่ละปีงบประมาณ
ในช่วงของแผน ต่อมา กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในโครงการอบรม       
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากาก
อนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เนื่องจากมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว1066 ลงวันท่ี 
18 กุมภาพันธ์ 2563 ส่ังการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการอบรมก่อนวันท่ี 17 มีนาคม 2563  
นายกเทศมนตรีตำบลสารภีได้ให้ความเห็นชอบอนุมั ติให้แก้ ไขและได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2563 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ  

ที่ประชมุ:  รบัทราบ 

   1.3 ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4/2563 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมความสรุปว่า ตามท่ีเทศบาลตำบลสารภีได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วง
ของแผน ต่อมา กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในโครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เนื่องจากมีหนังสืออำเภอสารภี ด่วนท่ีสุด ท่ี ชม 0023.26/ว1597      
ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563 ส่ังการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการนายกเทศมนตรีตำบลสารภีได้ให้
ความเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
4/2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2563 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ  

ที่ประชุม... 
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ที่ประชมุ:  รบัทราบ  

1.4 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม   
ครั้งที่ 1/2563 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมความสรุปว่า เทศบาลตำบลสารภีได้ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 โดยปฏิบัติตามขั้นตอน       
ท่ีกำหนดในข้อ 26 และข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยการเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และ
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบภายใน โครงการ 
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลสารภีได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2563 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ  

ที่ประชมุ:  รบัทราบ  

   1.5 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม   
ครั้งที่ 2/2563  

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมความสรุปว่า เทศบาลตำบลสารภีได้ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 โดยปฏิบัติตามขั้นตอน        
ท่ีกำหนดในข้อ 26 และข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยการเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส     
โคโรนา (COVID-19) ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลสารภี ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2563 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ  

ที่ประชมุ:  รบัทราบ  

   1.6 รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภี 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมความสรุปว่า เทศบาลตำบลสารภีได้รับโอนย้าย

ข้าราชการ ราย ว่าท่ีร้อยตรีกิตติพงศ์ ทาจี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด    
มาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภี ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563        
เป็นต้นมา 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ  

ที่ประชมุ:  รบัทราบ 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบยีบวาระที ่๒   รบัรองรายงานการประชมุ 

    2.1) การประชมุสภาเทศบาลตำบลสารภ ีสมยัสามญั สมยัแรก ประจำป ี   
พ.ศ. 2563 ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่5 กมุภาพนัธ ์2563 

-ประธานฯได้มอบหมายให้ เลขานุการสภาฯได้ดำเนินการ 
    -นายกิตต์นิพัทธ์ เมืองลือ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี ได้ขอให้
สมาชิกสภานำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕63     
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้นมาพิจารณา โดยได้ขอให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุม    
ทีละหน้าจนครบท้ังหมดรวม 35 หน้า ท้ังนี้  เลขานุการสภาฯได้แจ้งว่า รายงานการประชุมดังกล่าว          
ได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
    -ประธานฯได้สอบถามท่ีประชุมว่า มีสมาชิกสภาผู้ใดมีความประสงค์     
จะอภิปรายหรือขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายงานบันทึกการประชุมหรือไม่ ปรากฎว่า ไม่มีสมาชิกสภาผู้ใด
ประสงค์จะอภิปราย หรือขอแก้ไข หรือขอเพิ่มเติม ดังนั้น ประธานฯจึงได้ขอมติท่ีประชุมให้การรับรอง
รายงานบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 ครั้งท่ี 1     
เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

มติทีป่ระชมุ: เสยีงสว่นใหญใ่หก้ารรบัรอง จำนวน 8 เสยีง งดออกเสยีง ๑ เสยีง คอื 
นายประสงค ์ จนัตะ๊กอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องที่เสนอใหม่ 

3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดคา่ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 51,900 บาท ตั้งจ่ายจากสำนักปลัด  

-ประธานฯได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลสารภี ช้ีแจงรายละเอียด 
-นายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลสารภี ได้ช้ีแจงรายละเอียด 

ความสรุปว่า   
1. ต้นเรื่อง 

   1.1 เนื่องจากภารกิจอำนาจหน้าท่ีของสำนักปลัด เทศบาลตำบลสารภี ครอบคลุม
ภารกิจ อาทิ ด้านการพัฒนาชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเกษตร การรับเรื่องร้องเรียน    
ร้องทุกข์ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หรือการเชิญ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อีกท้ังการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง
และตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถจักรยานยนต์       
เพื่อใช้ในการรองรับการปฏิบัติราชการและการจัดส่งเอกสารราชการต่าง ๆ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย  
และความสะดวกรวดเร็ว  
   1.2 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี  ได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ  
 

ท่ีเปล่ียนแปลง... 
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ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยได้ประกาศให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 จึงทำให้
งบประมาณท่ีต้ังไว้ในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ตามข้อ 1.1 มีไม่เพียงพอและต้องเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับบัญชีราคามาตรฐาน  สำนักปลัดเทศบาลจึงได้ขออนุมั ติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายและเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง ในครั้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 
2563 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งสภาเทศบาลตำบลสารภีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 

2. ข้อเท็จจริง 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภี ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เนื่องจาก ในการเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในครั้งการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียด
ท่ียังไม่ครบถ้วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เปลีย่นแปลงคำชีแ้จง   
   ข้อความเดิม  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง หน้า 72 1. รถจักรยานยนต์  จำนวน 51,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์         
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 110 ซีซี  แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 51,900 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม  2556        
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
หน้า 18, 79 ต้ังจ่ายจากสำนักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 
1/2563 หน้าท่ี 9 รายการท่ี 1 

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น 

    ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน้า 
72 1. รถจักรยานยนต์  จำนวน 51,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี         
แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ๆ ละ  51,900  บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม  2556 ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้า 18, 79 ต้ังจ่ายจาก
สำนักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 1/2563 หน้าท่ี 9 รายการท่ี 1 

3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  

ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
 

4.ข้อเสนอ... 
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4. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
   เพื่อให้การจัดส่งเอกสารราชการต่าง ๆ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเสียหาย
เบ้ืองต้นกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบลสารภีจึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบล
สารภีเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ต้ังจ่ายจากสำนักปลัด 

 จึงเสนอท่ีประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติ 

   -ประธานฯขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาผู้ใด
ประสงค์จะอภิปราย ดังนั้น ประธานฯจึงได้ขอมติให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมเห็นชอบจำนวน ๘ เสียงอนุมัติให้เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ จ่ายเป็น ค่าจัดซื้ อรถจักรยานยนต์          
แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 51,900 บาท  
โดยงดออกเสียง ๑ เสียงคือ นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท ตั้งจ่ายจากกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-ประธานฯได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลสารภี ช้ีแจงรายละเอียด 
-นายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลสารภี ได้ช้ีแจงรายละเอียด 

ความสรุปว่า   
1. ต้นเรื่อง 
เนื่องด้วย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานว่า มีความประสงค์         

จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติ
ราชการในภารกิจตามอำนาจหน้าท่ี โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 

   2. ขอ้เทจ็จรงิ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศเมื่อวัน ท่ี               
12 พฤษภาคม 2563 การระบุรายละเอียดคุณลักษณะเดิมจึงไม่เป็นไปตามประกาศฯในส่วนสาระสำคัญ
เกี่ยวกับลักษณะ ปริมาณและคุณภาพ จึงมีความจำเป็นต้องเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เปลีย่นแปลงคำชีแ้จง   
   ข้อความเดิม  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 132 รายการท่ี 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17,000 บาท เพื่อเป็น 

ค่าใช้จ่าย... 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน          
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้าท่ี 5 รายการท่ี 21 ต้ังจ่ายจากกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 209 รายการท่ี 98          

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น 

    ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ หน้า 132 รายการท่ี 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย      
ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน      
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร ์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หน้าที่ 4 รายการที่ 9 
ต้ังจ่ายจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 
209 รายการท่ี 98          

3.ระเบียบและข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  
ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที ่ดิน และสิ่งก่อสร้างที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง         
ให้เป็นอำนาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

4. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
   เพื่อให้การปฏิบัติราชการต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นครุภัณฑ์หลัก    
ในการจัดพิมพ์เอกสารราชการและการจัดทำไฟล์ส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของเทศบาล
ตำบลสารภี  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลสารภี เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่ อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ           
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ต้ังจ่ายจากกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 จึงเสนอท่ีประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติ 
   -ประธานฯขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาผู้ใด
ประสงค์จะอภิปราย ดังนั้น ประธานฯจึงได้ขอมติให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมเห็นชอบจำนวน ๘ เสียงอนุมัติให้เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 3  เพื่ อ จ่ าย เป็น ค่าจัดซื้ อคอมพิ ว เตอร์           
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท  
โดยงดออกเสียง ๑ เสียงคือ นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

 

ระเบียบ... 
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ระเบยีบวาระที ่๔  เรือ่งอืน่ๆ 
4.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เทศบาลแห่งใหม่และรับการให้อาคารจำนวน 5 หลัง 

-ประธานฯเชิญนายกเทศมนตรีตำบลสารภี ช้ีแจงรายละเอียด 
-นายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลสารภี ได้ช้ีแจงรายละเอียด 

ความสรุปว่า ตามท่ีท่ีประชุมประชาคมตำบลสารภีได้มีมติให้เทศบาลซื้อท่ีดินแปลงหน้าสุสานปิงห่าง เพื่อ
รองรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสารภีแห่งใหม่ ซึ่งเทศบาลตำบลสารภีได้ทำสัญญาซื้อขายกับ
เจ้าของท่ีดินเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 รวม 17,603,300 บาท (เป็นงบประมาณจากเทศบัญญัติ         
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5,580,171 บาท และงบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม 
จำนวน 12,023,129 บาท) โดยเจ้าของท่ีดินได้แสดงเจตนายกอาคารส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ีให้กับเทศบาล
ตำบลสารภีโดยไม่คิดราคา จำนวน 5 หลัง มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นท่ีใช้สอย 198 ตารางเมตร อายุ 12 ปี ราคาประเมิน 962,082 บาท 
2.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นท่ีใช้สอย 6 ตารางเมตร อายุ 12 ปี ราคาประเมิน 29,154 บาท 
3.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นท่ีใช้สอย 117 ตารางเมตร อายุ 13 ปี ราคาประเมิน 555,282 บาท 
4.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นท่ีใช้สอย 218 ตารางเมตร อายุ 13 ปี ราคาประเมิน 1,281,840 บาท 
5.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นท่ีใช้สอย 198 ตารางเมตร อายุ 12 ปี ราคาประเมิน 962,082 บาท 

ซึ่งก่อนจะรับการให้อาคาร ได้มอบหมายให้กองช่างตรวจสอบอาคารดังกล่าวแล้ว               
มีความเห็นว่ามีความมั่นคงแข็งแรงสามารถใช้ประโยชน์ได้  

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม:  รับทราบ 
 

4.2 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินการตามโครงการอบรม        
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากาก
อนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  

-ประธานฯเชิญนายกเทศมนตรีตำบลสารภี ช้ีแจงรายละเอียด 
-นายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลสารภี ได้ช้ีแจงรายละเอียด 

ความสรุปว่า ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1353 ลว 4 มีนาคม 2563 ใช้อำนาจปลัดกระทรวง
มหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89/1 ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนำเงนิสะสมไปใช้จา่ยในการดำเนนิการจดัฝกึอบรมตาม "โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารใหค้วามรูใ้นการ
ป้องกนัโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 

 
กองสาธารณสุข... 
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมจึงได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองในวันท่ี 12 มีนาคม 
2563 โดยท้ังสองกิจกรรมได้ใช้งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม รวมจำนวน 8,690 บาท  

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม:  รับทราบ 

4.3 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม     
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

-ประธานฯเชิญนายกเทศมนตรีตำบลสารภี ช้ีแจงรายละเอียด 
-นายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลสารภี ได้ช้ีแจงรายละเอียด 

ความสรุปว่า ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว0813 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 
2563 แจ้งว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นอํานาจ
หน้าท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าท่ี ปลัดกระทรวงมหาดไทย              
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 89/1 ยกเวน้การปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงิน 
การเบิกจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 89 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดำเนินการ        
จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภี จึงได้ดำเนิน
โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสารภีประจำปี พ.ศ. 2563 โดยร่วมกับเทศบาลตำบล
ไชยสถาน เทศบาลตำบลป่าบงและเทศบาลตำบลชมภู โดยได้ใช้งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 
56,645 บาท  

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม:  รับทราบ 

เลกิประชมุ   เวลา  11.20  น. 
   
 
 
 

ลงช่ือ           กิตต์นิพัทธ์ เมืองลือ                  ผู้จดบันทึกการประชุม 
   (นายกิตต์นิพัทธ์ เมืองลือ) 

                  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี 

 



     
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่     28     พฤษภาคม 2563  

เหน็วา่ถกูตอ้ง จงึไดล้งนามไว ้
 

ศรีนวล สุภาวัฒน์ 
 (นางศรีนวล สุภาวัฒน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

วิรัตน์ ปัญเจริญ 
 (นายวิรัตน์  ปัญเจริญ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นิกร จันต๊ะก๋อง 
 (นายนิกร  จันต๊ะก๋อง) 

เลขานุการ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  สภาเทศบาลตำบลสารภี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ          
สมัยท่ี     2     ประจำปี พ.ศ.    2563    ครั้งท่ี    2  เมื่อวันท่ี    16     มิถุนายน    2563 
ประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 
  (ลงช่ือ)                         ประสงค์ จันต๊ะกอง 

(นายประสงค์ จันต๊ะกอง) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี 

  
 
 
 
 
 
                                        
                                        
     
 


